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القومية  النهضة  في  النفوس  بناء  إّن 
االجتماعية ينقذ لبنان من ذّل التلبنن 
االستعماري الرجعي، ويقيم الحقيقة 
الجليلة  األرزة  عن  ويزيل  اللبنانية، 
التي  واالنحطاط  السخافة  صبغة 
لألمر  االستسالم  فئات  بها  صبغتها 

الواقع.
سعاده

- ينخرط فريقان مختلفان في الترويج لخطورة الورقة 
مالية  لحرب  مدخالً  العتبارها  البعض  ويصل  الخليجيّة، 
على  »إسرائيل«  شنتها  التي  تموز  حرب  تعادل  اقتصادية 
لبنان عام 2006. ويقوم هؤالء بربط ما يسمونه بـ »اإلنذار 
الخليجي« بفرض االنسحاب السياسي واالنتخابي على تيار 
المستقبل ورئيسه، للقول إن أحداثاً خطيرة تنتظر لبنان ال 
يعرف أحد حجم المجهول الذي تنبئ به. والفريقان المتقابالن 
في السياسة، والملتقيان على نظرة واحدة للورقة الخليجية 
التي حملها وزير خارجية الكويت، هما فريق مؤّيد للمقاومة 
يرى أن هناك مخططاً لتشديد الحصار على المقاومة، وأن 
الورقة الخليجية التي قيل إنها ورقة عربية دولية ليست لملء 
الوقت الضائع بل هي جزء من خطة، تتضمن في حال رفض 
لبنان اإلذعان حصاراً مالياً واقتصادياً إضافياً قد يكون من 
بين بنوده وقف التحويالت المالية من الخليج الى لبنان، حيث 
نسبة كبيرة من االنتشار المقتدر مالياً؛ أما الفريق اآلخر فهو 
الفريق المنخرط في المواجهة مع المقاومة ويسعى لتسويق 
نظرية »اإلنذار الخليجّي«، في سياق تظهير ما يصفه بنتائج 
اللبنانية، داعياً  الله السلبية على المصلحة  سياسات حزب 
لقبول اإلمالءات التي تضمنتها الورقة الخليجية، بكل ما فيها 

من دعوة لالشتراك في التآمر على سالح المقاومة.
- ما يستحق االنتباه في الورقة هو تكرارها في أكثر من 
المقاومة، والمعلوم  بند بتعابير مختلفة لما يتصل بسالح 
أن هذا األمر عنوان السياسة األميركية تجاه لبنان، ومحور 
الدول  حركة  أن  واألكــيــد  للبنان،  اإلسرائيلي  االســتــهــداف 
الخليجية ليست منفردة وال تستطيع ان تكون منفردة، فهي 
جزء من معسكر تقوده واشنطن وتشكل »إسرائيل« عضواً 
بات رسمياً وعلنياً فيه، والسؤال هو هل نحن أمام معطيات 
تقول إن جولة مواجهة حاسمة مع المقاومة قيد التحضير، 
ألن سقف ما يوفره القبول او الرفض اللبناني، هو المدخل 
السياسي لخطوة عملية ال تستطيع ان تكون فاعلة ما لم تكن 
حرباً. فلنفترض بمعزل عن التوازنات الداخلية اللبنانية، أن 
الجواب اللبناني كان قبوالً فماذا سيقول له الخليجيّون عن 
السالح  لنزع  اللبناني بحملة  الجيش  التنفيذ، جــّردوا  خطة 
لتنفيذ  الجيش  وحــدة  على  الحفاظ  استحالة  يعلمون  وهــم 
حيث  النجاح  على  الفعلية  قــدرتــه  واستحالة  كــهــذا،  قـــرار 
أميركا و«إسرائيل« والقاعدة وداعــش؟ فهل سيقول  فشلت 
عاصفة  هاكم  السعودية  في  الضاربة  وقوتهم  الخليجيون 
حزم كالتي تضرب في اليمن لتنجحوا كما نجحت السعودية 
للخروج منها  هناك، وهم غارقون منذ سنوات ال يعرفون 
واإلسرائيلي  األميركي  أن  للبنان،  سيقولون  أم  سبيالً؟ 
لمالقاتهم،  فتجّهزوا  الحرب  هــذه  في  لالنخراط  جــاهــزان 
المرحلة  إن  فعلياً،  سيقول  كما  لبنان،  قــال  لو  مــاذا  وكذلك 
الراهنة وفقاً التفاق الطائف والقرارين 1559 و1701 هي 
مرحلة تحرير مزارع شبعا، وقد فشلت األمم المتحدة بإقناع 
أميركا و«إسرائيل« بفصل مسارها عن مسار الجوالن رغم 
الراهن،  هو  ليس  السالح  وأمر  بلبنانيتها،  األممّي  التسليم 
للمناقشة في جلسات الحوار الوطني  رغم كونه موضوعاً 
تحت عنوان االستراتيجية الدفاعية، فهل سيقرر الخليجيون 
لخطوة عمليّة الحقة، وَمن  المالي وصوالً  التصعيد  عندها 
األميركيون يــراه  الــذي  التوجه  هو  هــذا  وهــل  بها؟  سيقوم 
)التتمة ص5(

الإنذار الخليجّي فقاعة

 

وتر�ضيم الحدود بي�ضة القبان 

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

تفاهم اأميركّي »اإ�ضرائيلّي« على ا�ضتخدام الخليج للتفاو�ض على ان�ضحاب حزب اهلل من �ضورية

تر�سيم الحدود البحرّية على النار بعرو�ض جديدة �سمن ا�ستراتيجّية التبريد ال الت�سخين 

مناق�سات الموازنة في الحكومة تنجح في »التح�سين« فهل تنجح بتحقيق التوازن؟
كتب المحّرر السياسّي 

ــران،  وإي روسيا  مع  العالقة  مشهد  والغربي  األميركي  التصعيدي  الخطاب  يختصر  ال 
للنشر في محيط  الجهوزية  قــوات عسكرّية تحت شعار  قــرارات بحجم حشد  فبالرغم من 
الرئيس  وإعــالن  كييف،  األوكرانية  العاصمة  لمغادرة  األميركيين  الرعايا  ودعــوة  روسيا، 
األميركي جو بايدن عن يقينه بوجود قرار روسي باجتياح روسي ألوكرانيا بعد موعد ألعاب 
بكين األولمبية الممتدة بين 4 و20 شباط المقبل، وبالرغم من حديث ناري لوزير الخارجية 
الروسية سيرغي الفروف عن نهاية الزمن األميركي، وبداية زمن عالمي جديد تلعب روسيا 
للحل  مينسك  باتفاق  الخاص  النورماندي  لمسار  باريس  لقاءات  تنعقد  محورياً،  دوراً  فيه 
السياسي لألزمة األوكرانية، ويخرج بتثبيت الهدنة، رغم الخالف حول المسار السياسي، 
وتتلقى موسكو رداً خطياً على طلباتها الخاصة بالضمانات األميركية، والجواب الخطي الذي 
ال يلبي الطلبات الروسية ينقل األزمة من التصعيد الى ربط النزاع والحوار للبحث عن قواعد 
اشتباك جديدة؛ وهو ما تشير اليه الدبلوماسية األميركية والروسية بالحديث عن لقاءات قريبة 
لوزيري الخارجية واحتمال لقاء الرئيسين فالديمير بوتين وجو بايدن. وبالتوازي يترافق 
التحذير األميركي من مخاطر انهيار المفاوضات في فيينا حول الملف النووي األميركي، مع 
إشارات جدية لترتيب فرص االنتقال الى التفاوض المباشر بعدما اقترب التوصل الى تفاهمات 

عميقة حول العودة لالتفاق النووي. 
في هذا المناخ تجري مقاربة أوضاع المنطقة أميركياً، وفي قلبها الوضع في لبنان، ويتزاوج 
أميركية إسرائيلية، تقول  البحرية، مع تقارير  الحدود  الخاص لملف ترسيم  المبعوث  إيفاد 
بضرورة االحتواء المزدوج للوضع في لبنان، عبر الجمع بين الضغط والتقديمات. فالضغوط 

يجب أن تتوالها دول الخليج. وهنا تحضر الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الى 
بيروت، والتي تبلور الرد اللبناني عليها وفقاً لمصادر معنية بالورقة، وبصورة مطابقة لما 
نشرته البناء باألمس. وقالت مصادر متابعة للورقة الخليجية وخلفياتها، إن وظيفة الضغوط 
وفقاً للقراءة األميركية اإلسرائيلية فتح الباب لبحث يبدأ بمستقبل سالح المقاومة، وينتهي 
بالمطالبة بسحب حزب الله وحداته من سورية. وهذا ما تراه التقارير األميركية اإلسرائيلية 
ضرورة للتمهيد لالنسحاب األميركي من سورية دون ترك »إسرائيل« مكشوفة امام المقاومة. 
وبالتوازي تأتي التقديمات، سواء عبر اإلحاطة المطلوبة للحكومة ومفاوضاتها مع صندوق 
النقد الدولي، أو عبر تسهيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بمقترحات تتراجع فيها 
»إسرائيل« عن التعنت لصالح مقاربات يمكن قبولها لبنانياً، انطالقاً من الحد األدنى الذي يالقي 
التي كانت موضع  860 كلم مربع  الـ  لبنان على كامل مساحة  المتمثل بحصول   ،23 الخط 
وتقول  و«إسرائيل«.  لبنان  بين  تقاسمها  اقترح  الــذي  هوف  فريدريك  المبعوث  أيــام  تنازع 
مصادر متابعة للمفاوضات إن صيغة تضمن الـ 860 كلم مربع بصورة متعرجة يكون حقل 
قانا ضمنها يمكن أن تلقى قبوالً لبنانياً، بحيث تلتقي خطة الترسيم مع مشروع التبريد الذي 
يسعى اليه األميركيون في مقاربة ملف لبنان في ظل استحالة القدرة على تناول عنوان نزع 

سالح المقاومة وفقاً للقراءتين األميركية واإلسرائيلية. 
في الشأن السياسي من المنتظر أن تستمر المناقشات بين المرجعيات الروحية والسياسية 
لتداعيات انسحاب تيار المستقبل ورئيسه من المشهدين السياسي واالنتخابي، ويتوقع ان 
يعلن النائب السابق وليد جنبالط موقفاً تضامنياً مبدئياً مع الرئيس سعد الحريري ويطرح 
اذا كان جنبالط يستطيع  المصادر عما  االنسحاب. وتساءلت  يعنيه  أن  يمكن  ما  أسئلة عن 

تحدي القرار السعودي، ويخاطر بالوصول الى موقف عملي كمجاراة الحريري باالنسحاب 
من االنتخابات، ما يجعل تأجيلها أمراً مطروحاً على الصعيد السياسي بصورة عمليّة؟

اقتصادياً ومالياً، بدأت الحكومة مناقشاتها لبنود الموازنة، ووفقا لمصادر حكومية، فقد 
تم سحب بعض المواد وتعليق أخرى، وتعديل مواد في سياق تحسينها، وبقي السؤال الذي 
تطرحه المصادر المالية حول إمكانية نجاح الحكومة بتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة، 
لجهة تحميل المصارف ومصرف لبنان نسبة من األعباء تتناسب مع مكاسبهم من األزمة، 
من جهة، ومن جهة موازية توفير مقومات الحد األدنى من حاجات الحياة للموظفين عبر رفع 
الرواتب والتعويضات الى نسبة تالقي الحد األدنى بجعل الرواتب بين 25 و%30 من قيمتها 

قبل االنهيار وليس دون الـ %10 كما هي اليوم.
طبقات  وتكّون  الثلوج  تساقط  مع  غزيرة  وأمطار  بعواصف  مصحوًبا  جوّي  منخفض  يسيطر  وفيما 
الجليد على المرتفعات يستمّر إلى يوم السبت، بقي الجو السياسّي متأثًرا بعاصفة قرار الرئيس سعد 
الحريري تعليق أعماله االنتخابية والسياسية وتياره السياسي حتى إشعار آخر، وسط توقعات مراجع 
سياسية وحزبية بأن تترك خطوته تداعيات خطيرة على المشهد الداخلي، في ظل تجمع وتزامن مؤشرات 
ومعطيات عن تصاعد وتيرة الضغط الخارجي على لبنان قبيل أشهر قليلة من موعد االنتخابات النيابية. 
وبالتوازي مع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة على وقع المفاوضات والحوارات الدائرة على أكثر من 

صعيد.
وفيما ألمحت أكثر من جهة سياسّية لبنانية مقربة من سورية الى أن قرار السعودية بإقصاء الحريري 
يرتبط بمناخ التقارب في المنطقة بين السعودية وإيران من جهة وتقارب اإلمارات والسعودية مع سورية 
من جهة ثانية، وبالتالي يهدف الى تحضير األرضية السياسية اللبنانية لعودة السعودية الى لبنان عبر 

سورية.
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ل يفّل الحديد

 

اإل الحديد

رو�ضيا ح�ضمت المعركة ا�ضتراتيجيًا

 

والعرين الأوكراني قيد النهيار 

 سعادة مصطفى أرشيد �

 محمد صادق الحسيني

من  انسحابها  اإلمـــارات  أعلنت  السنتين  حوالي  قبل   
تحالف الحرب على اليمن، ومع أن أحداً لم يصدق تماماً 
اإلعــالن اإلمــاراتــي، إال إنــه كــان دليالً على أن اإلمــارات 
تمام  مدركة  وأنها  انتصار،  أي  تحقيق  من  تماماً  يائسة 
اإلدراك إلى أين تسير العمليات العسكرية وماذا ينتظرها 
أن  صالحها  فــي  ليس  أن  رأت  لــذلــك  النهاية،  خــط  عند 
ذلك  كان  الحالة.  هذه  في  أسلم  والفرار  مهزومة،  تكون 
اإلعالن مرضياً لليمنيين وحلفائهم، وقد الحظوا وعرفوا 
وضعف  العمالقة  وتـــردد  إحــجــام  األمــنــيــة  بمجّساتهم 

إمداداتهم، وهم الميليشيا المدعومة من اإلمارات.
الــمــرهــق فــي جبهة مأرب  الــســعــوديــيــن  لــكــن وضـــع   
اضطرهم  النفطية،  واألهمية  االستراتيجي  الموقع  ذات 
أنجلو  لممارسة ضغط على اإلمارات، مترافقاً مع رغبة 
أميركية، جعل اإلمارات تتورط من جديد بإرسال سفينة 
على  قتالية  ومركبات  وذخائر  ومعدات  بأسلحة  محّملة 
درجة عالية من الكفاءة العسكرية. السفينة وقعت أسيرة 
صنعاء  أن  اإلمــارات  تــدرك  ولم  لصنعاء،  ثمينة  وغنيمة 
واليقظة  – األمنية  التكنولوجية  القدرة  لديهم  وحلفاءها 

الكافية لمعرفة أخبار السفينة ومسارها.
 مثّل كشف موضوع السفينة تأكيداً لظنون اليمن بأن 

اإلمارات لم تخرج أصالً من تحالف الحرب عليها، لذلك
)التتمة ص5(

كارثيّة.  ستكون  والنتائج  قاصمة  ضربة  سنضربهم 
الى  هم  فيما  الجنّة  الى  شهداء  سنذهب  نحن  ولكن  نعم 

جهنم... 
 روسيا الفيدرالية ليس في عقيدتها ما ُيسّمى بالضربة 

االستباقيّة...
خالل  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أكــده  ما  هذا 

الساعات القليلة الماضية.
أيضاً  سوفياتيّة  عقيدة  هي  الروسية  العقيدة  وهــذه 
وهي تعود في الواقع الى الحرب العالمية الثانية يوم عقد 
 1939 ستالين اتفاقاً تاريخياً للصلح مع هتلر في العام 
بيوم واحد قبل إعالنه الحرب على بولندا والتي أشعلت 
السوفيات  تخّوفات  كــل  رغــم  الثانية،  العالمية  الــحــرب 

آنذاك من الزعيم النازي.
الجنرال  بقيادة  الــدفــاع  فــي  الناجحة  تجربتهم  لكن 
تشيكوف الذي امتّص الضربة المفاجأة أوالً ومن ثم عبّأ 
الحرب  المقاومة ثانياً، ومن بعد ذلك شّن  وحشد ونظم 
الى  وصــوالً  ستالينينغراد  الــى  لينينغراد  من  الدفاعية 
إسقاط برلين، ما بلور لدى القيادة السوفياتية ما عرف 
استعادة  األولــى،  الضربة  استيعاب  بنظرية:  بعد  ما  في 
الميدانية ثم الهجوم الكاسح حتى تدمير  المبادرة  زمام 

مصدر النيران.
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سجن  على  الكاملة  سيطرتها  أم��س،  )ق��س��د(،  ميليشيا  أعلنت 
الصناعة في محافظة الحسكة السورية.

اإلرهابي   وكانت االشتباكات تجددت بين عناصر تنظيم »داعش« 
مكثف  تحليق  وسط  الحسكة  في  الصناعة  سجن  محيط  في  و«قسد« 

لطائرات التحالف الدولي. 
رفضت  »داع���ش«  من  صغيرة  »مجموعة  ب��أّن  مصادر  وأف���ادت 
داخل  صغير  جزء  في  وتتحصن  تستسلم،  ولم  والهدنة  االتفاقات 
بين  معلنة  غير  هدنة  كان  الثالثاء  »يوم  أّن  إلى  مشيرًة  السجن«، 

الطرفين بتنسيق أميركي بريطاني«.
إفراج داعش عن  أّن »الهدنة تمت على أساس  المصادر  وأوضحت 

عدد من أسرى قسد مقابل إجالء جرحاه ومعالجتهم«.
وكان وفد من التحالف الدولي يضم جنوداً أميركيين وبريطانيين، 
تنظيم  عناصر  مع  للتفاوض  الحسكة،  في  الصناعة  سجن  دخ��ل 

»داعش«.
النفط  سرقة  األميركي  االحتالل  قوات  واصلت  آخر،  صعيد  على 
 130 أم��س  ي��وم  م��ن  األخ��ي��رة  الساعات  خ��الل  وأخ��رج��ت  ال��س��وري 

صهريجاً إلى شمال العراق.
الرسمية »سانا« عن مصادر محلية  السورية  األنباء  ونقلت وكالة 
130 صهريجاً محمالً بالنفط  من منطقة اليعربية بريف الحسكة »أن 
السوري الخام سرقته قوات االحتالل األميركي بالتعاون مع ميليشيا 
قسد من اآلبار السورية تم إخراجها الثالثاء على دفعات باتجاه قرية 

المحمودية العراقية الواقعة جنوب معبر الوليد غير الشرعي«.
وأوضحت المصادر أنه تم إخراج النفط المسروق عبر ممر فتحته 
العراقية  المحمودية  قرية  باتجاه  سابقاً  األميركي  االحتالل  قوات 
مهربة  بضائع  تحمل  التي  الشاحنات  عشرات  أمام  المجال  إلفساح 
معبر  عبر  السورية  الجزيرة  منطقة  لدخول  »قسد«  لميليشيا  تابعة 

الوليد.

46 براداً  وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن«رتالً مؤلفاً من 
األميركي  لالحتالل  تابعة  لوجستية  بمواد  محملة  وناقلة  وشاحنة 
دخلت األراضي السورية عبر المعبر ذاته بعد ساعات من خروج رتل 

الصهاريج«.

»ق�سد« تعلن �سيطرتها على �سجن ال�سناعة في الح�سكة 

واالحتالل االأميركي يوا�سل �سرقة النفط عبر معبر الوليد

 الكاظمي لـ »داع�ض«:

ل تجربونا

»داعش«  تنظيم  الكاظمي  مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  خاطب 
اإلرهابي قائالً: »ال تجربونا فقد حاولتم وفشلتم وستفشلون«، مضيفاً: 
جيداً  وتعلمون  وخارجه،  العراق  داخل  نالحقكم،  أننا  جيداً  »تعلمون 
حماقة  كل  ثمن  وستدفعون  ج��داً  غال  لنا  بالنسبة  العراقيين  دم  أن 

ارتكبتموها«.
تأتي  اليوم  »زيارتنا  السورية:  العراقية  الحدود  زيارته  خالل  وقال 
قبل  من  بها  المعمول  واالحتياطات  اإلج��راءات  على  المباشر  لإلشراف 
أبطالنا في القوات األمنية والعسكرية، وحضورنا لهذا المكان تأكيد على 
المسلحة للتصدي ألي محاولة  القوي، وجاهزية قواتنا  الدولة  حضور 

تستهدف العبث بأمن بلدنا واستقراره«.
اطالع  على  »أنا  قائالً:  األمني«،  اإليجاز  »إلى  استمع  أنه  إلى  ولفت 
مباشر ومتابعة يومية لتطورات األحداث المختلفة، وكلي ثقة بقدراتكم 
وعزيمتكم على حماية العراق والعراقيين، والتصدي لحماقات إرهابيي 
مؤسسات  وتقويض  الفوضى،  تكريس  إلى  الساعين  والداخل،  الخارج 

الدولة، لمصالحهم الشخصية، لكن خاب فألهم«.

 عبدال�ضالم: دول العدوان 

تعاني اأزمة اأمن ذاتي

قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبدالسالم إنَّ »دويالت العدوان 
على اليمن تعاني من أزمِة أمٍن ذاتيٍّ كما هو حال اإلمارات«.

إاّل  قدميها  على  الوقوف  تستطيع  ال  »اإلم��ارات  أنَّ  السالم  عبد  وأض��اف 
أنَّ  إلى  مشيراً  األميركي«،  الدعم  تسّول  في  َتجهد  وهي  أميركيٍة،  بعكازاٍت 
»اإلمارات في غنى عن تسّول الدعم األميركي، بأن تخرج من المستنقع اليمني 

فعلّياً«.
وأوضح أنه »لن يجدي اإلمارات أيُّ دعم، ولن يتحقَّق لها أيُّ أمٍن إذا استمر 

عدوانها على اليمن«.
وكان التحالف السعودي شّن ليل الثالثاء غارات جوية هي األعنف على 
 20 اليمنية صنعاء. فقد شّن التحالف أكثر من  أنحاء متفرقة من العاصمة 
غارة جوية للتحالف على العاصمة صنعاء ومحيطها، استهدف عدٌد منها 

مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية.
األوسط  الشرق  ش��ؤون  وزي��ر  قال  الدبلوماسية،  التحركات  إط��ار  وفي 
وصفه  لقاء  عقد  إنه  تويتر-  على  تغريدة  -في  كليفرلي  جيمس  البريطاني 
ب�«المهم« مع المبعوث األميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ لمناقشة 
كيف يمكن للمجتمع الدولي دعم جميع األطراف لتحقيق السالم في هذا البلد.

السفير  مع  جيداً  »نقاشاً  أجرى  بأنه  كليفرلي  أفاد  أخرى،  تغريدة  وفي 
السعودي لدى اليمن محمد آل جابر« مضيفاً: »اللقاء ركز على الهدف المشترك 

المتمثل في السالم واألمن في اليمن والمنطقة«.
ومن جانبه، قال ليندركينغ إن التصعيد األخير للعنف في المنطقة يشكل 
بدر  عمان  سلطنة  خارجية  وزير  لقائه  خالل  وأضاف  الجميع،  على  تهديداً 

البوسعيدي »علينا العمل معا للضغط على األطراف للعودة إلى الحوار«.



الوطن / �سيا�سة2

ن�شاطات

} استقبل رئيس »تيار المردة« النائب السابق سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، السفيرة األميركية 
في لبنان دوروثي شيا والمستشار فادي حافظ، في حضور عضو المكتب السياسي في »المردة« الوزير 

السابق روني عريجي، حيث جرى البحث في ُمجمل األوضاع والمستجدات الراهنة.
} التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، الملحق العسكري الباكستاني في لبنان 
الكولونيل  خرام جفاد، وجرى البحث في عالقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل وفداً من قضاة 

المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد علي الحاج وتناول البحث شؤوناً قضائية.
من  وتياره  الحريري  سعد  الرئيس  »انسحاب  أن  تصريح،  في  رحمة  إميل  السابق  النائب  اعتبر   {
الحياة السياسية راهناً، ال يعني انسحابه من قلوب محبيه ومريديه الكثر ومؤيدي اعتداله ومن المؤسف 
والمحزن أن يكون قد اتخذ هذا القرار«. ورأى أن »الحياة السياسية في لبنان هي التي خسرت. والتحّدي 

الكبير يكون في الحفاظ على الميثاقية التي من دونها ال يثبت لبنان في وجه األعاصير العاتية«. وأضاف 
لن  ال��وارف  الوطني  ظلّه  لكن  قسرية،  وظ��روف  قاهرة  ألسباب  طوعاً  السياسي  دوره  الحريري  »غّيب 
ينحسر«. وختم »اختلفنا معه في السياسة، لكن الوّد قائم وسيستمّر، ودائماً نلتقي في رحاب المصلحة 

العليا للبنان«.
الخارجية  وزير  الموسوي  وإبراهيم  الدين  عز  حسن  النائبان  للمقاومة  الوفاء  كتلة  عضوا  زار   {
والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب وبحثا معه في آخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والمحلية. 
وقّدم عز الدين والموسوي، بحسب بيان للكتلة »مجموعة من المطالب التي تصّب في مصلحة المواطن 
وُتخّفف عن كاهله أعباء مادية في ظّل الظروف االقتصادية الصعبة التي يمّر بها لبنان، وال سيما في ما 

يتعلق بتسهيل إجراءات بعض المعامالت للطالب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي خارج لبنان«.

)مديرية التوجيه(فرنجية مستقبالً السفيرة األميركية في بنشعي امس  قائد الجيش مجتمعاً إلى وفد من قضاة المحكمة العسكرية الدائمة  
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قال دبلوماسي أوروبي إن ليس لدى الدول الخليجيّة 
توجهاً محدداً للتعامل مع الجواب اللبناني على 

الشروط التي بلغتها الكويت للبنان وإن إبداء لبنان نيته 
للتعاون ووضع مالحظات سيربك الموقف الخليجّي 

ألن القطيعة ممنوعة مثل االنفتاح والقرار عند واشنطن 
بانتظار بت مصير وجودها في سورية.

من �ليمن �إلى لبنان...

مبادر�ٌت خليجّيٌة لحروٍب �صهيو �أميركّية

{ شوقي عواضة
أقّل عدوانيًّة وانتهاكاً  المبادرة الخليجيّة في لبنان  لم تكن 
وّقع  التي  اليمن  في  الخليجيّة  المبادرة  من  اللّبنانيّة  للّسيادة 
 2011 العام  في  قطر  باستثناء  الخليج،  دول  سفراء  عليها 
حاكمة  إلى  الــّدول  تلك  بموجبها  تحّولت  والتي  الّرياض  في 
باستبعاد  واضحاً  شرطاً  بنودها  في  حملت  اتفاقيّة  لليمن. 
بالحوثيين  المتمثّلة  اليمنيين  مــن  واســعــٍة  شريحٍة  وعـــزل 
النّظام  شنها  عدوانيّة  حروب  لستة  تعّرضوا  قد  كانوا  الذين 
الّسعودي بالتّحالف مع الّرئيس األسبق علي عبد الله صالح 
كان آخرها عام 2009 خرج منها الحوثيّون منتصرين، رغم 
المبادرة  جــاءت  اليوم.  يمتلكونها  التي  القّوة  امتالكهم  عدم 
الخليجيّة في ظاهرها مدخالً للحّل لكنّها في المضمون ُتخضع 
اليمن للنّفوذ الّسعودي وتجّرده من سيادته واستقالله وهذا 
ما رفضته القوى الوطنيّة اليمنيّة، وفي مقّدمتها الحوثيّون أو 
أنصار الله الذين يحملون مشروعاً وطنيّاً ليمٍن حرٍّ ومستقلٍّ 
الّرياض الذين  بمشاركة كّل أطيافه، وهذا ما لم يرِض حّكام 
عجزوا عن القضاء على أنصار الله في حروبهم الّستة فلجأوا 
إلى المبادرة الخليجيّة لعلّهم يحّققون ما عجزوا عن تحقيقه 
في حروبهم وبدأوا العمل على إعطاء المزيد من الّصالحيات 
لعبد ربه منصور هادي وتحجيم دور أنصار الله ما أّدى إلى 
عدواٍن  إلى  تطّورت  أن  لبثت  ما  التي  األهليّة  الحرب  اشتعال 
الّسعودية  تحّقق  أن  دون  من  الثّامن  العام  أبــواب  على  بــات 
وحلفاؤها أي انتصاٍر أو تقّدٍم، بل كانت أعوام الحرب حافلًة 
ظّل  فــي  الــلــه  أنــصــار  خاللها  استطاعت  والــفــشــل  بــالــهــزائــم 
والقتاليّة  الّصاروخيّة  قدراتها  تطوير  من  المطبق  الحصار 
داخل  إلــى  المعركة  ونقل  المحافظات  مــن  المزيد  وتحرير 
قّوٍة  إلــى  تحّولها  وبالتّالي  واإلمــاراتــي  الّسعودي  العمقين 

أقليميٍّة تهّدد الكيان »اإلسرائيلّي.«
مبادرتها  نسخة  ـــدول  ال نفس  قــدمــت  حيث  لــبــنــان،  وفــي 
الخليجيّة  المطورة عن السيناريو اليمنّي مع مالحظة تفاصيل 
خاصة  الدولية،  القرارات  بتطبيق  المطالبة  فإّن  وأدّق،  أكثر 
محاصرة  ســوى  تعني  ال  الــحــدود  ومــراقــبــة   1559 الــقــرار 
قّوٍة  إلى  فيه  تحّولت  الذي  سالحها  من  وتجريدها  المقاومة 
تغيّر  أن  استطاعت  وحسب،  محليًّة  وليست  إقليميٍّة  دفــاع 
المعادالت اإلقليميّة، ال سيّما في مواجهة العدّو »اإلسرائيلّي« 
أن  واستطاع  األميركيّة  الّسعودّية  للمؤامرات  والــتـّـصــدي 
»داعش«  مشروع  هــزم  خــالل  من  كبيرًة  انتصاراٍت  يسّجل 

المدعوم سعودّياً وأميركيّاً و«إسرائيليّاً«. 
بتحجيم  لبنان  في  الخليجيّة  المبادرة  اكتفت  الّظاهر  في 
دور حزب الله ومحاصرته  وعدم جعل لبنان منّصة للتّهّجم، 
في  يزال  ال  لبنان  أّن  علماً  الخليجيّة،  الــّدول  على  لفظيّاً،  ولو 
المستعرة،  الّسعودّية  الهجمة  أمام  نفسه  عن  الّدفاع  موقف 
التي طالت سيادته، والمّس بمسؤوليه أياً كانوا، أّما في الّسر 
فاكتفى محمد بن سلمان بتهديد الّرئيس سعد الحريري وما 
الّساحة  على  وزنها  لها  سياسيٍّة  ومرجعيٍّة  تياٍر  من  يمثّل 
سلمان  بن  يمليه  لما  رضوخه  عــدم  نتيجة  وعزله  اللّبنانيّة 
نتيجة  اإلعالميّة  المصادر  بعض  إليه  أشارت  لما  وفقاً  عليه، 
الّرئيس  أعلنه  لما  ووفقاً  األهليّة،  الحرب  في  الّدخول  رفضه 
وحلفاءها  الّسعودية  بأّن  المشهد  يتّضح  وبذلك  الحريري. 
ال يريدون مساعدة لبنان بل الثّأر منه ومحاولة يمننته وفقاً 

للمعطيات التالية:
أروقة  في  صيغتا  قد  الخليجيّتين  المبادرتين  أّن   1-

واشنطن وُكتبتا بأيٍد خليجيٍّة وحبٍر صهيوني.
2 – تشابه المبادرة الخليجيّة في اليمن عام 2011 التي ال 
يزال يدفع ثمنها اليمنيّون حتّى اليوم والمبادرة الخليجيّة في 
لبنان التي تحمل نفس الّشروط وتّم التّوقيع عليها من نفس 

الجهات.
اليمن  في  هزائمه  عن  سلمان  بن  تعويض  محاولة   –  3
بضرب المقاومة في لبنان بعد تحميل حّكام الّرياض أسباب 

هزائمهم في اليمن لحزب الله واتهامه باإلرهاب
وسيطه  أمــــام  ســلــمــان  بــن  اعــتــمــاد  أوراق  تــقــويــة   –  4
يسّرع  مــا  الــلــه،  حــزب  استهداف  فــي  لبايدن  »اإلســرائــيــلــي«  

عمليّة نيل الّرضى األميركي واستالم سّدة الحكم.
عنوانها  الخليجيّة  الــمــبــادرة  تتضّمنها  واضــحــٌة  رســائــُل 
الحرب األهليّة، ورّبما فات أصحاب المبادرة، وفي مقّدمتهم 
الّسعودية، بملكها وولي عهدها، أن يأخذوا العبرة من اليمن 
األميركي  األســطــوري  التّحالف  جيش  صــورة  هّشم  الــذي 
»االسرائيلي« الّسعودّي اإلماراتّي ومن معه وحول ترسانته 
الله والمقاومة  إلى خردٍة، وأن يعيدوا قراءة صفحات حزب 
الــّســاطــعــة بــاالنــتــصــارات. لــن يــفــقــه ســلــمــان وغــالمــه ولن 
بأّنه  قيل  الذي  الجيش  هزم  من  أّن  الجلف  عقلهما  يستوعب 
عدوانه  بحسم  وعــد  مثله  غــالٍم  تهديدات  ترهبه  لن  يقهر  ال 
سبع  بعد  حاّلً  يستجدي  زال  ال  شهر وهو  خالل  اليمن  على 
أن  الخليجيّة  بالمبادرة  يسّمى  ما  أصحاب  وعلى  ســنــواٍت. 
يدركوا أّن سيادة لبنان ال تشبه سيادتهم، فسيادتنا ُتفَرض 
وال ُتستجَدى من أحٍد، وما يسّمى بالمبادرة الخليجيّة ليست 
»اإلسرائيلي« تقول  للعدّو  انصياٍع واستسالٍم  سوى رسالة 
كّل  سبب  هي  المقاومة  إّن  اللّبنانيّون  أّيها  العريض  بالخّط 
لتتعافوا،  مقاومتكم  عن  وتخلّوا  فاستسلموا  لكم  يجري  ما 
أفواه وقبضات من هزموا  ثّمة جواب آخر ينتظركم من  لكن 
سيّد  األبــّي  لبنان  عزيز  خّطها  ورسالة  الّصهيوني،  حليفكم 
المقاومة قال فيها: إّن اليد التي ستمتّد إلى الّسالح سنقطعها 

حتماً.

خفاياخفايا

قالت مصادر سياسية إن رسائل سعودية تحذيرية 
واضحة وصلت لدار الفتوى تنبّه من أي موقف يدعو 

لمقاطعة االنتخابات المقبلة ترشيحاً واقتراعاً تحت 
شعار التضامن مع الرئيس سعد الحريري وإن رسالة 

مشابهة تبلغها النائب السابق وليد جنبالط. 

كوالي�سكوالي�س

�إعادة بناء �لثقة �أم �شروط �إذعان؟

{ جمال محسن العفلق 
العالقات  في  توتر  فترة  بعد  الكويت  خارجية  وزير  لبنان  إلى  وصل 
تحت  بنود  عدة  من  وثيقة  معه  حامالً  الخليج  دول  وبعض  لبنان  بين 
عنوان إعادة الثقة بين لبنان ودول الخليج. وهذه الشروط ليست إلعادة 
العالقات  تعود  لبنان  بها  التزم  اذا  مقدمة  هي  إنما  الطبيعية  العالقات 
الدول.  تلك  وبشروط  تدريجياً  طبيعتها  الى  الخليج  دول  وبين  بينه 
وعنوان الوثيقة إعادة الثقة وعودة العالقات الطبيعية، ولكن مضمونها 
وهي  الخليجية؛  السياسية  األوس��اط  تصفه  كما  نهائياً،  إن��ذاراً  يحمل 
شروط إذعان على ما يبدو أن َمن خطها أو شارك فيها من باريس يحمل 
فكر الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية األولى. ففي تفاصيلها إنذار 
يشبه إنذار الجنرال )هنري غورو( الشهير الى حكومة دمشق في مطلع 
ثم  ومن  رفضها  أو  لقبولها  أيام  بأربعة  انحصرت  والتي  الماضي  القرن 

الحرب.
لبنان  يحّمل  إنذار  الكويتي  الوزير  حملها  التي  الورقة  تفاصيل  وفي 
كتبها  َمن  استعالء  عن  تعبر  شروطاً  عليه  ويفرض  المسؤولية  كامل 
البعض  اعتبر  وإن  إسرائيلية  شروط  ورقة  عملياً  وهي  واضح.  وتهديد 
إنها خليجية وقادمة من دول الخليج. ففي بعض التفاصيل نجد ما يلي:

العودة الى اتفاق الطائف واليوم لم يعد ممكناً العودة اليه حرفياً دون 
اتفاق  أن  علماً  تغّيرت،  واإلقليمية  الدولية  الظروف  ألن  االتفاق  تعديل 

الطائف ضمن لكل القوى اللبنانية الحق في المشاركة وحق المواطنة. 
إلزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية ولم يتطّرق الى إلزام الكيان 
الصهيوني بعشرات القرارات وأقلها عدم االعتداء على لبنان واستخدام 

أجواء لبنان.. ويسجل لبنان مئات الخروق الصهيونية.
التأكيد على مدنّية الدولة وهو أمر مستهجن أن تحمل وثيقة خليجية 
مركز  هو  الوثيقة  خط  َمن  وك��أن  أخ��رى،  دول  مدنية  عن  يتحدث  أم��راً 

الديمقراطية في العالم!
سياسة النأي بالنفس قوالً وفعالً، ولكن عن ماذا؟ هل لبنان بمعزل عن 
الصراع العربي الصهيوني؟ وهل لبنان معتٍد على دول الجوار؟ ولماذا 
هذا اإلصرار لجعل لبنان دون قرار أو حق بإبداء الرأي واتخاذ المواقف 

اتجاه القضايا الدولّية واإلقليمّية؟ 
الوثيقة  جوهر  وهو  المقاومة  سالح  بنزع  األمن  مجلس  قرارات  تنفيذ 
والغاية منها، فكل ما ورد سابقاً هو تفاصيل. أما الحقيقة فتكمن في هذا 
الشرط الذي يريد حماية الكيان الصهيوني وإنهاء معادلة توازن الرعب 
حيث يصبح لبنان بمرمى القصف الصهيونّي دون حق بالرد، وتحميل 
الجيش اللبناني المحاصر والممنوع من التسلح المسؤولية دون التطرق 

لدعمه.
وكأن  الخليج.  ل��دول  الداخلية  الشؤون  في  الله  حزب  تدخل  وقف 
الخليج ونصب خيمة هناك، وبدأ  الى دول  َمن أرسل سفيره  الحزب هو 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج وقام بالتحريض من خالل 
شراء الذمم ودفع األموال. ولم تتطّرق الوثيقة للدور الذي مارسته دول 
على  وإجباره  ال��وزراء  رئيس  وسجن  اللبناني  الصف  شق  في  الخليج 

االستقالة وقطع العالقات، ووصل األمر الى حد إهانة الدولة اللبنانية.
وقف أنشطة الجماعات المناوئة لدول الخليج في وقت تحتضن دول 
ضرب  حاولت  مجموعات  ومّولت  إرهابية،  وقيادات  جماعات  الخليج 
السلم األهلي في لبنان، كما مّولت حمالت إعالمية لتشوية لبنان وحصاره 
اقتصادياً وساهمت في انهيار أسعار الصرف وتساهم اليوم في حرمان 
لبنان من ثرواته البحرية من الغاز بدعم من الكيان الصهيونّي وتسعى 
تفجيره  تّم  الذي  بيروت  ميناء  عن  بديالً  حيفا  ميناء  الستثمار  دول  تلك 

ومازالت القضية معلقة في تحديد الجاني.
لدول  الحق  يعطي  شرط  وهو  النيابية  االنتخابات  بإجراء  االلتزام 
الخليج  دول  تقبل  فهل  للبنان.  الداخلية  الشؤون  في  بالتدخل  الخليج 

أن يطلب لبنان منها وضع دستور لبالدها أو السماح للقوى السياسية 
بتشكيل أحزاب؟ 

إن ما حمله وزير خارجية الكويت الى لبنان هو وثيقة إذعان وشروط 
إنها  قلت  إذا  أبالغ  وال  الصهيوني،  الكيان  من  مدعومة  واضحة  إذالل 
مكتوبة هناك ومعاملة لبنان على انه مزرعة تتبع لدول الخليج هي أمر 
اذا قرأ هذه الشروط. فمن حق لبنان  الوطنية لكل لبناني  الكرامة  يمّس 
كدولة مستقلة ذات سيادة أن يحدد عالقاته التي تخدم مصالحه، ومن 
حق لبنان حماية نفسه، ألن لبنان تحمل على مدار عقود مواجهة الكيان 
الصهيوني، كما أن بيروت كانت مالذاً ومركزاً لكل المثقفين العرب ومركزاً 
األيام  من  بيوم  لبنان  يكن  ولم  العالمّية،  العواصم  أهم  نافس  حضارياً 
مركزاً لتصدير اإلرهاب ومصنعاً للجماعات اإلرهابية، كما يريد البعض 

تصويره، وتشبيه المقاومة باإلرهاب هو تزوير وتشوية للحقيقة.
لبنان لم يعتِد على أحد، ولكن البعض يريد مصادرة حقه بإبداء الرأي 
العدوان  وصف  عندما  قرداحي،  جورج  السابق  الوزير  مع  حدث  كما 
الدولة  العبثية. فاليوم هناك محاولة جاده لتفريغ  اليمن بالحرب  على 
المحاولة عن االجتياح الصهيونّي  اللبنانية وتهميشها وال تختلف هذه 
لبيروت في ثمانينيات القرن الماضي. وَمن ساعد الصهاينة على اجتياح 
وأسر  لبنان  اجتياح  على  اليوم  الخليج  دول  يساعد  باألمس  بيروت 
شعبه بحجة الدعم االقتصادي وشعار قوة لبنان في ضعفه وعزله عن 
محيطة وجعله مركز استجمام فقط ألثرياء الخليج وليس بكل ما ورد من 
الوثيقة  او حكومته. وال تعني  اللبناني  شروط أي عبارة تخدم الشعب 
الوثيقة على  تمر  الذين تبّخرت ودائعهم واموالهم ولم  المواطنين  حياة 
أعباء  اللبنانية  الدولة  عن  للتخفيف  السوريين  الالجئين  عودة  دعم 
كثيرة. فالمخيمات السورية في لبنان هي نتيجة العدوان على سورية، 
وكان الهدف منها إثقال كاهل الحكومة اللبنانية في وقت لم تستقبل أي 

من دول الخليج أي الجئ سوري من دون تأشيرة دخول وكفيل.

ع��ون،  ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  أبلغ 
السفيرة  لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاصة  المنّسقة 
يوانا فرونتسكا في خالل استقباله لها أمس في قصر 
لترسيم  التفاوض  لمعاودة  لبنان  »جهوزية  بعبدا 
حقوق  يحفظ  نحو  على  الجنوبية  البحرية  الحدود 

الدولة اللبنانية وسيادتها«.
له  تتعرض  اع��ت��داء  أي  ُيدين  لبنان  »إن  وق��ال 
القوات الدولية العاملة في الجنوب وأن تحقيقاً ُفتح 
الحدودية  راميه  بلدة  في  وقعت  التي  الحادثة  في 
لتحديد المسؤوليات«، مشّدداً على »أهمية التنسيق 
هذه  مثل  لتكرار  تفادياً  و«يونيفيل«  الجيش  بين 

الحوادث«.
الراهنة  األوض���اع  ع��رض  ج��رى  اللقاء،  وخ��الل   
»أن  إلى  عون  وأشار  األخيرة  السياسية  والتطورات 
السلطة  عمل  يعيد  الوزراء  مجلس  جلسات  معاودة 
المحّددة  الصالحيات  وفق  طبيعته  إلى  التنفيذية 
ُيحّقق  سوف  الموازنة  إق��رار  وأن  الدستور،  في  لها 
بدأها  التي  المفاوضات  في  وُيساعد  المالي  االنتظام 
لبنان مع صندوق النقد الدولي لدرس خّطة التعافي 

االقتصادي والمالي التي وضعتها الحكومة«.
النيابية  االنتخابات  إج��راء  »التزام  على  وش��ّدد   
التحضيرات  أن  والسيما  المقبل  أيار  في  موعدها  في 
المالية  االعتمادات  وكذلك  تباعاً  تتّم  اللوجستية 

المطلوبة«.
 ورداً على استيضاح الموفدة الدولية، أكد رئيس 
بالمبادرة  ترحيبه  أب��دى  لبنان  »أن  الجمهورية 
والدول  لبنان  بين  الثقة  إعادة  إلى  الهادفة  الكويتية 
أن  سيما  وال  خصوصاً،  والخليجية  عموماً  العربية 
لبنان  جانب  إلى  دائماً  كانت  الشقيقة  الكويت  دولة 
التي مّر بها«،  الظروف  الدعم في مختلف  له  وقّدمت 
مشيراً إلى »أن األجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير 
الخارجية والمغتربين إلى االجتماع الوزاري العربي 

الذي سُيعقد في الكويت نهاية األسبوع الحالي«.
األمم  موقف  ع��ون  إل��ى  نقلت  فرنتسكا  وكانت   
»أن  إلى  مشيرًة  لبنان  في  التطورات  من  المتحدة 
المقبل،  آذار  شهر  ف��ي  يعقد  س��وف  األم��ن  مجلس 
جلسة حول لبنان ُيقّدم خاللها األمين العام أنطونيو 
اللبنانية  األوض��اع  تطور  عن  تقريراً  غوتييريس 

والنقاط اإليجابية التي ُسّجلت في اآلونة األخيرة«.
 إلى ذلك، استقبل عون وفداً من عائلة الفنان الراحل 
حليم جرداق وجمعية الفنانين للرسم والنحت، شكر 
رئيس الجمهورية على التكريم الذي خّص به الراحل 
من خالل منحه وسام األرز الوطني تقديراً لعطاءاته 

الفنية والثقافية.

ثالثة  الجمهورية  رئيس  وّقع  آخر،  صعيد  على   
قاعدة  على  للصرف  قانون  مشروع  هي  مراسيم 
التدريس للمتعاقدين  االثنتي عشرية وتعديل أجور 
بتعديل  القاضي  والمرسوم  المهني  في  بالساعة 
في  بالساعة،  للتدريس  للمتعاقدين  التدريس  أجور 

المدارس والثانويات الرسمية.

الموازنة هو من صنع  الحكومة نجيب ميقاتي أن مشروع  أكد رئيس 
أن  إلى  الفتاً  مندرجاته،  من  بأّي  الدولي  النقد  لصندوق  عالقة  وال  لبنان 
أسس  تكريس  هو  االستثنائي  الوضع  هذا  في  للحكومة  األول  »االهتمام 
الماّدة  إلغاء  الخليل  يوسف  المال  وزير  طلب  فيما  الضريبية«،  العدالة 

التي تمنحه صالحيات تشريعية. المشروع  109 من 
وكان ميقاتي ترأس، قبل ظهر أمس جلسة مجلس الوزراء في السرايا 
للعام  العاّمة  الموازنة  قانون  مشروع  في  البحث  لمتابعة  الحكومية، 
وزير الطاقة والمياه  منهم  غاب  الذين  الوزراء  جميع  حضور  في   ،2022

وليد فياض.
وفي ختام الجلسة، أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير اإلعالم 
بالوكالة عباس الحلبي بالمقّررات، معتبراً أن الحكومة ُتثبت المواظبة 

الكثيفة لعقد جلسات متالحقة لدراسة مشروع الموازنة ومناقشتها.
 أضاف »في بداية الجلسة، قال الرئيس ميقاتي »صحيح أن هذه الموازنة 
قد قّدمها وزير المال ولكن لكل وزير أن ُيدلي بأّي رأي أو يناقش أّي أمر، وما 
يتّم االتفاق عليه سيؤخذ به، وعندها تصبح الموازنة هي موازنة الحكومة 
اللبنانية. وأكد دولته أنه يتّم ترداد أن مشروع الموازنة هو استجابة لطلب 
صنع  من  هي  الموازنة  هذه  أن  التأكيد  جرى  وقد  الدولي،  النقد  صندوق 
األول للحكومة  بأّي من مندرجاتها، فاالهتمام  لبنان، وال عالقة للصندوق 
ما  وهذا  الضريبية  العدالة  أسس  تكريس  هو  االستثنائي  الوضع  هذا  في 
يهدف إليه مشروع الموازنة التي تأخذ في االعتبار التوازن بين التشجيع 

االستثماري وتأمين الموارد بما ال ُيرهق المواطنين«.
الدقيقة  النقاشات  من  هادئة  أجواء  الجلسة  »سادت  الحلبي  وقال   
نقاشاً،  ذكرنا  كما  شهدت،  التي    139 إلى   80 المواّد  وتناولت  والعلمية 
و26  و25  و23  و19  و15   13 وهي:  المواّد  بعض  بّت  تأخير  تم  وكذلك 
جلسة  وسُتخّصص  و139،  و115  و83  و112  و65  و38  و35  و28 
تّمت  التي  الدراسة  سياق  في  فيها  النقاش  ُعلّق  التي  المواد  هذه  لبحث 

)أول من( أمس واليوم )أمس(«.
الساعة  من  ب��دءاً  جلسة  اليوم  سيعقد  ال���وزراء  مجلس  أن  وأعلن   
وإكمال  بّتها  استؤخر  التي  األخرى  المواد  »الستكمال  صباحاً  التاسعة 
المواّد المدرجة في مشروع الموازنة ريثما نبدأ  أيضاً، ربما يوم السبت، 

بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة«.
الماّدة  إلى  وصلنا  وعندما  الموازنة،  مواّد  دراسة  سياق  »في  وتابع   
109، طلب معالي وزير المالية إلغاء هذه الماّدة، بعد ما جرى التداول 
أن  الوزير  معالي  واعتبر  تشريعية.  صالحيات  ومنحه  إعطائه  بشأن 
األفضل أن تكون تلك من صالحية مجلس الوزراء من خالل تقديم  اقتراح 
إلى المجلس النيابي، عمالً بأحكام الدستور التي ُتنيط بالمجلس النيابي 

حق التشريع خصوصاً في القضايا المالية«.
الحلبي  أجاب  الجمركي،  الدوالر  سعر   تغيير  عن  سؤال  على  ورداً   
الموازنة  مشروع  ينتهي  وعندما  البحث،  سياق  في  ن��زال   ال  »نحن 

ستعلمون كل شيء«.
 وعن التغيير في  سعر الصرف بالنسبة إلى الموازنة، قال »لم ُيبّت 
بعد بهذا األمر، هناك تعّدد في أسعار الصرف يجعلنا نتأنى في بعض 
القضايا إلى أن نتوصل في نهاية إقرار الموازنة إلى تحديد السعر الذي 

سُيعتمد ووفق أي معيار«.
 ورداً على سؤال عن إلغاء البند المتعلّق بمنح وزير المال صالحيات 
موقتة، أجاب »قد يكون وزير المال اعتبرها  في البداية تسّرعاً في تعديل 
صالحية  من  تكون  أن   األنسب  من  أن  الحقاً  رأى  لكنه  الشطور،  بعض 

مجلس الوزراء، فطلب إلغاءها«.

عون: لبنان جاهز لمعاودة �لتفاو�ض

لتر�شيم �لحدود �لبحرية �لجنوبية 

عون مجتمعاً إلى فرونتسكا والوفد المرافق في بعبدا  )داالتي ونهرا(

مجلس الوزراء منعقداً في السراي الحكومية أمس

مجل�س �لوزر�ء تابع �لبحث في �لمو�زنة 

ميقاتي: �لم�شروع من �شنع لبنان وال عالقة ل�شندوق �لنقد باأي من مندرجاته
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3573  œb??F�« Ø 2022  w�U��« Êu�U� 27  Ø fOL)« Ø …dA� W��U��« WM��«

 ¨»«uM�«  fK�L�  W Ò�UF�«  W�U�_«  XL ÒE�
 …U�«d� Êu�U�ò s� fK�L�« W��J� w� Î¡UI�
 W�—UAL�«  eOH��Ë  w??�U??L??�??�ô«  Ÿu??M??�«
 bNF�ò  l�  ÊËUF��U�  ¨å¡U�MK�  W�œUB��ô«
 W�O�Ë  åÍœUB��ô«Ë  w�UL�«  ÊU�OK�  q�U�
 W��R�åË  ÊUM��  w�  …√dLK�  …b��L�«  r�_«
 —uC�  w??�  ¨åWO�«dIL�bK�  d��ML��Ë
 ôË—  ¨r�U�  r�U�  ¨d�U�  sO�U�  »«u??M??�«
 UOL�  bNFL�«  W�Oz—  ¨ÍÒe??�  wK�Ë  g�D�«
 W�O�  l�—UA�  …d�b�  ¨◊U���«  iO�L�«
 ¨—UB�  «—U�  ÊUM��  w�  …√dLK�  …b��L�«  r�_«
 WO�uJ�  dO�   UN�  s�  sOK�L�  W�—UA�Ë

ÆåÂË“ oO�D�ò d��
 …√dL�«  WM��  W�Oz—  X�Òb��  ¨ ÎW??�«b??�  
 e� W�UM� …—u��b�«  W�zUM�«  WO�UOM�«  qHD�«Ë
 s�  ÊUM��  w�  »uKDL�«ò  Ê√   b�Q�  s�b�«
 oOI��Ë  W�œUB��ô«  W�—UJ�«  w ÒD��  q�√
 lC�  ÍœUB��«  Ã–uL�  œUL��«  ¨w�UF��«
 rOKF��«Ë  W�B�«  w??�  rN�uI�Ë  dA��«
  U�UO��«  VK�  w�  WO�UL��ô«  W�UL��«Ë
 Ÿ«d�ù«ò v�≈ W�uJ��« ÎWO�«œ ¨åW�œUB��ô«
 …uD�  qJA�  UN�_  w�UF��«  WD�  —«d�≈  w�
 l{ËË  …U�UFL�«  n�Ë  —U��  w�  W�—Ëd{

Æå—UON�ö� b�
 WO�UL��ô« W�«bF�« oOI��ò Ê√  d���«Ë
 b{ eOOL��« ‰UJ�√ qJ� Òb� l{Ë ‰ö� s�
 tMJ�Ë  ¨WN�  s�  w�ö�√  Â«e��«  u�  ¨¡U�M�«
 W�öB�«Ë  —«dI��ô«  v??�≈  ‰u�uK�  ◊d??�
 uLM�«  oOI���Ë  ÍœU??B??�??�ô«  p�UL��«Ë
 vK�  qLF�«  …—Ëd??{ò  Î…b�R�  ¨åWOLM��«Ë
 WO��d{   ö�bF�  sLC��   UF�dA�  WÒK�
 ‰ö�  s??�  U�u�  ÷d??H??�Ë  ¡U�M�«  eOH���
 Ê√  v�≈  X�H�Ë  ¨å UB�UML�«  ◊Ëd�  d�U�œ
 vK�  qLF�  WO�UOM�«  qHD�«Ë  …√dL�«  WM��ò
 r�œ  w�  r�U��  Ê«  sJLÔ�  sO�«u�  W�uL��

ÆåÁU��ô« «c�
 eÒOL� U� Òr�√ò Ê√ v�≈ d�U� —U�√ ¨t�N� s�
  «bO��« b� vK� b�Ë t�√ ÂUF�« ¡«dA�« Êu�U�
 «uM�√ b�Ë “U�L� rNMO�Ë UMMO� ÊËUF��« ÊU�Ë
 sN�O�d��  w�UOM�«  fK�L�«  w�  ‘UIM�«

ÆåsN�—b�Ë
 X�O�  Êu�UI�«  w�  WO�UHA�«ò  l�U�Ë  

 l�—UAL�«  c�√Ë  W��UML�«  w�  WO�UM�  jI�
 sOOF��«  w�  ÎUC�√  UL�≈  ¨ZzU�M�«  Êö??�≈Ë
 «Ëc�Q� ÊQ� s�ËU��� «u�uJ� Ê√ jI� fO�Ë
 «u�uJ�  Ê√  b??�  ô  q??�  ¨„U??M??�  s??�  ÎU??�Ëd??A??�
 ¡«dA�« W�O� w� —«dI�«  lM� w� s�œu�u�
 vK�  «—œU�  «bO��«ò Ê√ v�≈ ÎU��ô ¨åÂUF�«
 R�UJ�  „UM�  ÊuJ�  Ê√  V��  t�√Ë  W��UML�«

Æå ôU�L�« q�Ë œUB��ô«Ë W�UO��« w�
 v???�Ë_« W??�??K??�??�«  b??I?? Ô�  ¨p????�– b??F??� 
 ”Ë—œË  WO�Ëœ  »—U��  ÷dF�  XB ÒB Ô�Ë
 W Ò�UF�«   U??�U??O??�??�«  ÊQ??�  w??�  …œUH���
 ŸuM�«  …U??�«d??�  e??ÒH??�?? Ô�  w??�??�«   «¡«d?????�ù«Ë
 Z�«d��«  …d�b�  UNO�  X�b��  ¨w�UL��ô«
 W�u�HL�«  «b�UF��« W�«d� UOI�d�≈ WIDML�
  U�d�A�  WOzUB�√Ë  ¨Êu??�Ë√  m�u�b�b�√
 …b��L�« r�_« W�O� w�UL��ô« ŸuMK� WO�«d�

ÆU�u�dOL� U�—u�JO� …√dL�« ÊËRA�
 ZzU��  X{d Ô�  ¨WO�U��«  W�K��«  w??�Ë
 ÂUF�«  ¡«dA�«  Êu�U� s� WOKOK���«  W�«—b�«
 X�U�Ë  ¨w�UL��ô«  ŸuM�«Ë  2021Ø244
 W���ò    Ê√  v�≈   —U�√  w��«  ◊U���  WLK�

 w� ¡U�� UN�OJK� w� „—UAÔ� w��«  U�dA�«
 WCH�M�  U�UD� w� e�d��Ë ¨9¨9% ÊUM��
 W�uF� b��Ë ¨uLM�« q�√ s� `�UJÔ�Ë WLOI�«
 V��� ¨‚«u�_«Ë q�uL��« v�≈ ‰u�u�« w�
 ÂU??�   U��RLK�  w??�Ëb??�«  p??M??�??�«  `??�??�

Æå2019
 ÊUM�� w� W�œUB��ô« W�“_«ò Ê√ XE�ôË 
  U�dA�«  t�«u�  w��«   U�b���«  XH�U{
 WD�u�L�«Ë  …dOGB�«   U�dA�«Ë  W��UM�«
 XGK�  ‘ULJ�«  qFH�  ¨¡U��  U�d�b�  w��«
  U�uF�Ë ¨2021 ÂU� W�L�« w� 25 t����
 w�  rNzUI�≈Ë  sOH�uLK�  V�«Ëd�«  l�œ  w�
 w� WOKOGA��« ·ö�_« sO�Q� w�Ë ¨rNHzU�Ë
 v�≈  ‰u�u�«  W�uF�Ë  ¨VKD�«  l�«d�  Òq�
 U�Ë—u� W�zU�ò Ê√ v�≈ Î…dOA� ¨å «œ«b�ù«
 q�ö�  q ÒDF�  qFH�  ¨ U�uFB�«  XL�U�
  U{UH��ô«Ë ‰UH�ù« dO�«b� V��� b�—u��«

ÆåW�bIM�«  UI�b��«Ë  UFO�L�« w� …dO�J�«
 —u��b�«   UB�UMLK�  ÂUF�«  d�bL�«  U?? Ò�√  
 Ê√ UNO� d���« WK�«b� t� X�UJ� WOKF�« ÊU�
 oOI��� W�d� qJA� 2021Ø244 Êu�UI�«ò

 ÂuI� t�u� v�≈ Î «dE� ¨sO�M��« sO� …«ËU�L�«
 dO�u�Ë  WO��UM��«  VO�U�_«  oO�D�  vK�
  U�d�AL�«  w�  W�—UALK�  W��UJ��  ’d�
 WHBM�Ë W�ËU���Ë W�œU� WK�UF�Ë W Ò�UF�«
 p�c� ÆsO�ËUIL�«Ë  «¡UDF�«  w�bI� lOL��
 w�  WOMNL�«Ë  W�«eM�«   Êu�UI�«  «c�  sLC�
 W�¡U�L�«Ë  W�U�d�«  e�eF��  ¡«dA�«   «¡«d�≈
 wK�L�« œUB��ô« WOLM� e�eF� w� r�U��Ë
 ”U�√  vK�  wM�u�«  ÃU��ù«Ë  nO�u��«Ë

ÆåW Ò�UF�« ‰«u�_« ‚UH�ù WLO� qC�√
 s� r�d�« vK� ¨Êu�UI�« «c�ò Ê√  Õd�Ë 
  «—U���U� oKF�� U� W�«d� sLC�� ô t�√
 Ác�  ‰ö??�  s??�  d?? Ò�u??�  ¨w�UL��ô«  Ÿu??M??�«
 W�“ö�«  WO�u�UI�«  f??�_«  q�  ¨¡ÈœU�L�«
 ¡«dA�«  U�UO� w� ‰Òu�� v�≈ ÍÒœR� w��«
 ¨w�UL��ô« ŸuMK� UN�U�«d� YO� s� ÂUF�«
 `O�Ô�  Íc??�«  ‚u��«  w�  R�UJ��«  w??�d?? Ô�Ë
 ‚«u�_« v�≈ ‰u�u�« WOzU�M�«  U��RLK�

ÆåW Ò�UF�«
Æ—UB�Ë s�b�« eF� WLKJ� ¡UIK�« r���«Ë 

 ÊUOJ�u�  Ã—u�  W�UMB�«  d�“Ë  lL��«
 WOLM�K�  WO�dO�_«  W�U�u�«  s�  b??�Ë  l�
 ”ö???�Ëœ   Òr???{  ©USAID®  W??O??�Ëb??�«
 w�«œË  ‰U��Ë—  „—U�Ë  uK��«  v�—Ë  uJ�U�
 ÊU�  Ê«—UA��L�«  dC�  UL�  Æw�uKF�

Æd�«œ vKO�Ë ÊuFL�
 ÊËU??F??�??�« e??�e??F??� w??� Y??�??�??�« Èd???�Ë
 q��Ë  ¨W�U�u�«Ë  …—«“u??�«  sO�  „d�AL�«
 qLF�  …b??�b??�  Z??�«d??�??�  q�uL��«  sO�Q�
 ¡U??�—≈  ULÒO�  ôË  U�cOHM�  vK�  …—«“u???�«
 WÒO�Ëd�J�≈  W�UM�  …—«“ËË  WL�u��«
 WOLOK�ù«  UN��UB�Ë  UN�U��√  j��d�
 iF��  UNCF�  o�UML�«  w�  …dA�ML�«
 U�d��  Òr��  …— ÒuD��  WÒO�Ëd�J�≈  WJ��  d��
  U�uKFL�«Ë  W??? Ò�—«œô«   ö�UFL�«  ‰œU��
 ÊQA�«  »U��√Ë  sOM�«uL�«  —u�√  qON���
 nOH��Ë  V�UDL�«  WO�K�  w??�  Ÿ«d???�ù«Ë

ÆX�u�«Ë WHKJ�«
 W�U�u�«  vK�  sOLÒOI�«  ÊUOJ�u�  dJ�Ë
  U�ö�  W�U�≈ò  v??�≈  ÎUFÒKD��  ¨WÒO�dO�_«
 `��  vK�  b�U��  ¨UNF�  WMO��  WOK�I���
 ŸUDI�«  ÂU???�√  WO�dO�_«  ‚«u???�_«  ‚U???�¬
 o�Ë  d�bB��«  vK�  t�b�U��Ë  w�UMB�«

ÆåWO�dO�_«   UH�«uL�«Ë  dO�UFL�«
 ¡«d�  WÒO�UH Ò�U�  œU??�√  ÊUOJ�u�  ÊU??�Ë
 d��  Êœ—_«  s�  WÒOzU�dNJ�«  W�UD�«  qI�Ë
 u��  s Ò�R��  w��«Ë  ¨ÊUM��  v??�≈  W�—u�
 WJ�� vK� l{uÔ�  WÒO�U{≈   «ËUGO�  250
  U�U�  l�dO�  Íc???�«  d???�_«ò  l??�“u??�??�«
  «bÒ�uL�«  vK�  œUL��ô«  iÒH��Ë  WÒ�cG��«

 WÒODHM�«  …—u??�U??H??�«  h??ÒK??I??�Ë  W?? Ò�U??�??�«
ÆåÀÒuK��«Ë

 d??�_«  «c??�  fJFMO�ò  ÊUO�  w??�  ‰U??�Ë
 ¨t� Ò�d�  w�UMB�«  ŸUDI�«  vK�  ÎU�U��≈
 W�ËdFL�«   U??�?? Ò�R??L??�«  vK�  ULÒO�  ôË
 w��«Ë  WHÒ�JL�«  W�UD�«  vK�  U�œUL��U�
 sOF�—_«  ‚u�  U�  v�≈  UN�HK�  W���  qB�

 ¨W�L�«  w�  sO��  v??�≈  Îôu??�Ë  W�L�«  w�
 —«d���«  ÒÊ≈ò  ·U{√  Æ  åÃU��ù«  WHK�  s�
 œ ÒËe�  Ê√  q�√  vK�  ¨ÈuB�  …—Ëd{  W�UD�«
 d��√  w ÒDG�  WO�U{≈   UOÒLJ�  ÊUM��  Êœ—_«
 q�UJ�« Òq��« œU��« sO� v�≈ ¨U�bM� hIM�«

Æå¡U�dNJ�« W�“_ q�UJ�L�«Ë
 ÒrNL�«  ¡«d????�ù«  «c??�  wHFÔ�  ôò  r??�??�Ë

 wCL�« w� W�Ëb�«  —Ëœ XÒ�uL�«Ë ÒÍuO��«Ë
 …—«“Ë  qLF�  WÒO�O�«d��≈  W ÒD�  l{Ë  w�
 ÊUM��  ¡U�dN�  W��R�Ë  ÁUOL�«Ë  W�UD�«
 q�UF�  ¡UM��  ¨U�cOHM�Ë  UN�—uK�  vK�
 W�U��« w ÒDGÔ�Ë W�UD�« bÒ�u� …b�b� ÃU��≈
 sO�ö�  Ë√  s�dAF�  WFÒ�u�L�«  WÒO�öN��ô«

ÆåWK�IL�«  WM�

 ÍÒd��«  qIM�«Ë  s�A�«   «—UO�  XFÒL��  
 f�√  ÕU��  WF�U��«  cM�  ¨Z??�—U??N??B??�«Ë
 U�«d��«  v�≈  W�ÒœRL�«  ‚dD�«   UF�UI�  bM�
 tO�≈  X�œ  Íc�«  ÂUB��ö�  ÎWO�K�  ¨WO�uJ��«
 w�  ÍÒd??�??�«  qIM�«  ŸUD�   U�UI�Ë   «œU??�??�«
 l�UI�  ∫U�«d��U�  WDO�L�«  ◊UIM�«  nK���
 u�—U���« ¨mM�d�« l�UI� ¨ÒdL�« Ãd� ≠ “dO��
 q�b� ¨ ËdO� W�bK� WN�� U�«d��« q�b� bM�
 l�UI�Ë ◊ö��« ‚U�“ WN�� w�uM��« U�«d��«
 XKL� ULO� ¨ ËdO� j�Ë w� å—UNM�«ò …b�d�
 ‚dD�« ¡UI�≈ vK� W�bK��« W�d�Ë s�_« Èu�

ÆW�u�H� U�«d��« jO�� w�
 Âb�  vK�  ÎU{«d��«ò  ÂUB��ô«  w�Q�Ë  
  «œU��«  sO�  XKB�  w��«  WO�UH�ô«  cOHM�
 dN� w� ¡«—“u�« fK�� W�Uz—Ë ÍÒd��« qIM�«
 ÂuI��  UL�  W�U�—  tO�u�Ë  ¨w{UL�«  ‰uK�√
 ◊U��  dN�  lKD�  ÍÒd��«  qIM�«   «œU��«  t�

Æåq�IL�«
 ŸUD�   U�UI�Ë   «œU��«  fOz—  ÒrC�«Ë
 sOLB�FL�«  v�≈  fOK�  ÂU��  ÍÒd��«  qIM�«
 b�√Ë ¨¡«—“u�« fK�� W�K� œUIF�« l� ÎUM�«e�
 ÎUI�U�  sKFL�«  „d��K�  W�ÒbI�   UM��U�—ò  Ê√
 ‰uIM�  ¨q�IL�«  ◊U��  qz«Ë√  w�  Íd�O�  UL�
 ‚UH�ô«  Â«e��«  UNOK� Ê≈  WFL��L�«  W�uJ�K�
 10 Ø 26 w� W�uJ��« fOz— l� Èd� Íc�«
 ŸUDI�  W�ö�  UN�  Î «—u�√  ÁœuM�  sÒLC��  Íc�«
 vK� w�U��≈ ”UJF�« UN� w��«Ë ÍÒd��« qIM�«
 fOK�  U??�œË  ÆåsO�dJ�F�«Ë  sOM�«uL�«
  Ÿu{uL�« Õd�ò v�≈ w�UIO� VO��  fOzd�«

 ÆåÁ—«d� ¡«—“u�« fK�� c�QO�Ë

 fO�  ÍÒd��«  qIM�«  ŸUD�  W�d�ò  Ê√  b�√Ë
  W�U�d�«  „Òd���«Ë  w�UM�K�«  VFA�«  Òb??{
 h��  v�≈Ë  ÎWFL���  W�uJ��«  v�≈  t Ò�u�
 ¨‚UH�ô«  cOHM��  d�U�L�«  wMFL�«  UN�Oz—
 w�  d�U�L�«  „d���«  v�≈  U�uK�u�  Òô√  q�Q�Ë
 vK� —ÒdJ�O� 1 Ø 13 bNA� Ê_ ¨◊U�� W�«b�
 WO�ËR�L�« ÎöÒL�� ¨åW�U� WO�UM�K�«  w{«—_«

ÆW�uJ��«Ë W�—uNL��« w�Oz— v�≈

 W�œUB��ô«Ë  WOAOFL�«  ·ËdE�«ò  r��Ë
 ‚d� ‰UH�≈Ë  U�«d{≈ qL��� bF� r� ”UMK�
 UM�KJA�Ë UN�Oz—Ë W�uJ��« VFK� w� …dJ�«Ë

Æåô Ë√ cÒHM Ô� U Ò�S� qB� ÎU�UH�« „UM� Ê√
 …—UA� ÂUF�« w�U ÒLF�« œU��ô« fOz— È√—Ë
 t�S� ¨ÍÒd��« qIM�« ŸUD�  r�Ôœ «–≈ò tÒ�√ dL�_«
 s�  sOM�«uL�«  vK�  dÒ�u�  Ê√  ÎUMJL�  `�B�

ÆåqIM�« nO�UJ�

 e Ò�dÔ�  W Ò�UF�«  W�“«uL�«  ŸËdA�ò  ÒÊ√  b�√Ë
 ÒhM� Âu�— tO� UL� ¨Vz«dC�«Ë Âu�d�« vK�
 qLJ��Ô�  Ê√  V��  ¨WOKzU�  Ì UCOH��  vK�
 ÂUF�«  sO�UDIK�  ¨WO�UL��«   «¡U??D??F??�
 WOK�uL��«  W�UD��«ò  Ê√  v�≈  ÎU��ô  ¨å’U��«Ë
 X�u�«  ‰«“  U�Ë  q�uL��«  »UOG�  bF�  d��  r�

ÆådE�MMK� ¨q�IL�« —«–¬ v�� UM�U�√

 ÜGƒædG ¢ù∏ée »a AÉ≤d

AÉ°ùæ∏d ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûªdG õ«ØëJ ∫ƒM

USAID ™e ¿hÉ©àdG åëH ¿É«µ°TƒH 

»YÉæ°üdG ´É£≤∏d á«cô«eC’G ¥Gƒ°SC’G íàØd

ÉjGô°ùdG ΩÉeCG z… qôÑdG π≤ædG{ ΩÉ°üàYG

á«fÉæÑ∏dG »°VGQC’G qπc ≈∏Y  Q qôµà«°S 1 / 13 ó¡°ûe : ¢ù«∏W 

¡UIK�« s� V�U�

w�dO�_« b�u�« l� ÊUOJ�u�

  U??O??�U??�??L??�« s???� œb???� c??ÒH??�
 fK��  s�  …u�b�  ¨sO�U�L�«Ë
 ¨fK�«d�  w??�  sO�U�L�«  W�UI�
 »uK�_« `CH� WO�U���« WH�Ë
 w�  oÒ�DL�«  ZNMLL�«  w??�«d??�ù«
 Èd??�_«  vK�  ‰ö??�??�ô«  Êu��
 ‰U???L???�ù« s???� s??O??O??M??O??D??�??K??H??�«
 VO�D��«Ë  ÃöF�«  s�  ÊU�d��«Ë

 ÆrNM�� vK� WO�U{≈ W�uIF�
 ÎUO�UL�  WH�u�«  Ác??�   ¡U???�Ë
 œU��ô  W Ò�UF�«  W�U�_«   …u�œ  l�
 W�—UAL�    ¨»d??F??�«  sO�U�L�«
 fK�«d�  w??�  sO�U�L�«  W�OI�
 ”u�UOM�  ‰«u??I??�«  “«d???�  Í—U???�
 sO�_«Ë  W�UIM�«  fK��  ¡UC�√Ë
 sO�U�L�«  œU��ô  b�U�L�«  ÂUF�«

Æ‰UL� ÂU�� »dF�«
 W�OIM�«  X??I??�√  ¨W��UMLK�Ë  
 ÂuO�« nI�ò UNO� ¡U� WLK� ‰«uI�«
 sOD�KH�  ¨ Òo��«  q??�√  s�  UMN�
 t�  VF�  WOC�  ¡w??�  q??�  q��
 t??�??�—U??�Ë t????{—√ w???� t??�u??I??�
 tAO�  w�Ë  ¨t��u�Ë  t�U�bI�Ë
 lz«dA�«  t??�Òd??�√  Íc??�«  w�U��ù«
 WOF{u�«  oO�«uL�«Ë  W�ËUL��«
 ULK�  pN�MÔ�  ‚uI�  Æ¡«u��«  vK�
 r�UF�«Ë ¨¡U�� q��√ Ë√ `�� lK�
 s�  XJ��Ë  ÕUÒH��«  b Ò�LÔ�  tÒK Ô�

ÆåU�U�C�«
 w�  d{U�Ô�  s�ò  Ê√   d���«Ë
 U�  t??�Ëd??�  ôË  ¨rOI�«Ë  ∆œU�L�«
 Íd�MO� sOD�K� w� ÎUO�u� Àb��
 ô  ŸœU��  u�  ¨UN�U�  s�  ŸU�bK�
 t�K�  Ë√  t�U��  v�≈  Òo��«  ·dF�
 ŸUD��«  Íc�«  ‰ö��ô«Ë  Î̈öO��
 rJ�√Ë  ¨÷—_«  vK�  ¡öO��ô«
 U�  ¨—U??�Ë  b�b�  s�  WC��  UNOK�
 ‰ö��« s� ÂuO�« v�� Î«e�U� ‰«“
  ôUI��ô« v�≈ ÁR�� U�Ë ¨ «œ«—ù«
 ¡U�M�«Ë  ‰U??�d??K??�  WOz«uAF�«
 s�ËUM�  X��  r�d�√Ë  ¨‰UH�_«Ë
 Ÿ«—–  ÒwK�  tM�   ôËU��  Òô≈  ¨v��

 t�  WC�«d�«  WOMOD�KH�«  …œ«—ù«
 v�≈  UNF�œË  t�«¡«d�ù  W�ËUIL�«Ë
 ULN� qB�� s�Ë r� «c� ¨ÊU�–ù«
 rKE�« ÈdA��«Ë n Ò�F��« ÈœUL�
 X�U�  «–≈Ë  ¨ÊUOGD�«  r�UF�Ë
 WOH�B�«  d�—UI��«Ë   «¡UB�ù«
 b�e�  U�  XB�√  b�  W??�—U??�??�ù«Ë
 ‰UI��«  WOKL�  ·ô¬  WO�UL�  s�
 «cN� ¨jI� 2021 ÂU� ‰ö� d�√Ë
 —«d�≈ ∫sON�u�« «– l�«u�« fJF�
 rNAD� vK� sO� Ò�bL�« WM�UNB�«
 sOOMOD�KH�«  —«d??�≈  q�UI�  w�

ÆåW�ËUIL�« vK� ‰Òe ÔF�«
 WOCI�«ò  Ê√  v??�≈   —U????�√Ë  
 X�U�  Êü«  W�ËdDL�«  WO�uI��«
 v�≈ w�ö��ô« l�«u�«  «c� “ËU���
 ÆÎUH�F� Òb�√ tMJ�Ë tM� Z�U� d�¬
 qJA�  œ—u??�  ¡U��_«   ôU??�Ë  ÊS�
 sO�dCL�«  Èd??�_«  œ«b??�√  w�u�
 U�  vK�  ÎU??{«d??�??�«  ÂU??F??D??�«  s??�
 s�  Ê«ËbF�«  Êu��  w�  t�uIK��
 r�d��Q�  wCH�  WK�UF�  ¡u??�
 «u�U�  Èd�√  ¡ôR�  ¨÷«d�_«  v�≈
 q�  ¨r??N??M??�  Ã«d????�ù«  Êu�KD�  ô
 WI�dD�  rN�öI�F�  w�  rN�K�UF�
 ô  rNMJ�  ¨WO�L�  ô  W??O??�U??�??�≈
 qOKI�«  «c�  vK�  v��  ÊuKB��

  UO�UH�ô«  t{dH�  Íc�«  wN�b��«
 …Òd��«  r�_«  UN�Òd�√  w��«  WO�Ëb�«
 U�¡UL��«  q??O??z«d??�≈  r??�e??�  w??�??�«
 v{d�  nO�  °V�FK�  UO�  ¨UNO�≈

ÆåøÎU��U� «c� ¡«“≈ ÒqE� Ê√ r�UF�«
 l�  UMM�UC�  sKFÔ�ò  XL��Ë  
 Êu���« w� sOOMOD�KH�« Èd�_«
 X�u�«  w�  u�b�Ë  ¨WOKOz«d�ù«
 w� qÒ�L�� w�uI� n�u� v�≈ tMO�
 v�≈ »dF�« sO�U�L�« œU��« …u�œ
 WOz«e� ÈËUJ� r�bI� vK� qLF�«
 sO�dJ�F�«Ë  sOO�UO��«  b??{
 b{ r??z«d??�??�U??� ¨s??O??O??K??O??z«d??�ù«
 w�  UN�u�J�d�  w��«  WO�U��ù«
 lOL�  ÂU????�√  p????�–Ë  ¨s??O??D??�??K??�
 UNODF�  w��«  WÒOL�UF�«  r�U�L�«
 w� dEM�« WO�ö� U�œö� sO�«u�
 Ã—U�  WF�«u�«  rz«d��«  Ác�  q��
 s�c�«  q��  s??�Ë  wM�u�«  UN�«d�
 sOLOIL�«  Ë√  UNOM�«u�  s�  «u�O�
 W??O??�Ë—Ë√ Ê«b??K??� „U??M??�Ë ÆU??N??O??�
 Ác�  q��  UNMO�«u�  sLC��  …dO��
 ÊuM�R� ‰U� qJ� s��Ë ÆÂUJ�_«
 Ê√Ë ¨dB�M� Ê√ t� Òb� ô Òo��« ÊQ�
 iF�  w�  Î «œu�u�  ‰«e�  ô  ‰bF�«
 X�U�  ∫‰uI�  «cN�Ë  Ær�UF�«  «c�

ÆåÊUM�� ‘U�Ë sOD�K�

 ¨åsOD�K�  d�d���  WO�«dIL�b�«  WN���«ò  XMK�√
 dLM�« rO�«d�≈ ¨qBO� wK� Òr{ UNM� Î «b�Ë Ê√ ¨ÊUO� w�
 —bM�J�«  w�Ëd�«  dOH��«   vI��«  —u�UM�«  qON�Ë
 WHK���  WO�UO�  U�UC�ò  tF�  ÷d??�Ë  ·u??�«œË—

 ÆåÊUM�� w� wMOD�KH�« VFA�« ŸU{Ë√Ë
 X�ÒbI�  w��«  WO�UO��«  …—œU�L�«ò  b�u�«  Õd�Ë  
 ÂU�I�ô«  ¡UN�≈  q??�√  s�  WO�«dIL�b�«  WN���«  UN�
 s�ËUM�  s�  t�KL�  U�Ë  ¨WOM�u�«  …b�u�«  …œUF��«Ë
 Z�M�  q�U�  wM�Ë  —«u??�  w??�  …d�U�LK�   U??O??�¬Ë
 w�UO��«  ÂUEM�«  ¡UM�  bOFÔ�  WOMOD�K�  WD�  tM�
  U��RL�  WK�UA�«   U�U���ô«  d��  wMOD�KH�«
 …b�U�  vK�Ë  WOMOD�KH�«  WDK��«Ë  d�d���«  WLEM�

 ÆåWK�UJ�« WOM�u�« W�«dA�«
 —«u��«   U�K�  UN��U�—ò  UO�Ëd�  b�u�«  dJ�Ë
 …b??�u??�«  …œU??F??�??�«  v??K??�  U??N??�d??�Ë  wMOD�KH�«
 v�≈  bN��«  «c�  WK�«u�ò  v�≈  ÎUO�«œ  ¨åWOMOD�KH�«
 s�c�«  WO�dF�«  ‰Ëb??�«  w�  ¡U??I??�_«  s�  œb??�  V�U�
 Ê√ Îö�¬  ¨åwMOD�KH�« XO��« VO�d� q�√ s� ÊuKLF�

 wM�Ë —«u�� Îö�b�Ë ÎW�d� dz«e��«  «—«u� qJAÔ�ò
 tAOF�  Íc�«  ÂU�I�ô«Ë  Â–dA��«  l�«Ë  wNMÔ�  q�U�
  U�b���«  WN�«uL�  WOMOD�KH�«  WOK�«b�«  W�U��«
 Íc�«  wKOz«d�ù« ≠ w�dO�_«  ŸËdAL�«  UN{dH� w��«
 t�œu�Ë  dOBL�«  d�dI�  w�  tI�  WOHB�  ·bN���

ÆåWK��L�« t{—√ vK� WKI��L�« t��Ëœ ¡UM�Ë
 wMOD�KH�«  VFA�«  ŸU{Ë_  ÎUC�√  b�u�«  ÷d�Ë
 qÒL��  v??�≈   UOF�dL�«  lOL�ò  ÎU??O??�«œ  ¨ÊUM��  w�
 ÀuG�«  W�U�Ë  l�œË  UM�F�  W�U�≈  ÁU��  UN�UO�ËR��
 œUL��«Ë  UNMO���Ë  UN�U�b�  …œU??�“  v�≈  ©«Ëd??�Ë√®

ÆåWK�U� WO��Ë WO�U�≈ ∆—«u� W ÒD�
 w�Ëd�«  dOH��«  b�u�«  rÒK�  ¨¡UIK�«  ÂU��  w??�Ë

 ÆWO�«dIL�b�« WN��K� WO�UO��« …—œU�L�« s� W���
 qJ�  tL�œò  ÊUO��«  o�Ë  ¨·u??�«œË—  dOH��«  b�√Ë
 WOK�«b�«  ŸU???{Ë_«  W��UF�  v??�≈  W�œUN�«  œuN��«
 VFAK�  kH��  W�O��  f??�√  vK�  WOMOD�KH�«

   ÆåWOM�u�« t�uI� wMOD�KH�«

ájQƒ°S ôÑY ¿OQC’G øe ábÉ£dG QGôéà°SG ¥ÉØJG ™«bƒJ

Égò«Øæàd »dhódG ∂æÑdG øe πjƒªàdG ≈≤Ñj :¢VÉ«a

 iô°SCÓd kÉªYO ¢ù∏HGôW »eÉëªd áØbh

¬ªFGôL í r°†ah z»∏«FGô°SE’G{ ∫ÓàM’G ¿ƒé°S »a

»°ShôdG ô«Ø°ùdG âªq∏°S zá«WGô≤ªjódG á¡ÑédG{

»æ«£°ù∏ØdG ΩÉ°ù≤f’G AÉ¡fE’ É¡JQOÉÑe 

 Í—u��« t�dOE� l� ÷UO� bO�Ë W�UD�« d�“Ë lÒ�Ë
 WO�UH�«  ¨WA�«d��«  `�U�  w??�œ—_«Ë  q�«e�«  ÊU��
 v�≈ W�—u� d�� Êœ—_« s� WOzU�dNJ�« W�UD�« —«d���«

ÆW�—u�Ë ÊUM�� ÊUM��
 UN�√  ÎU�{u�  Î̈«b�  WÒLN�  WO�UH�ô«  Ê√  ÷UO�  b�√Ë
 l�  ÊËUF��U�  ¡U�dNJ�«  s�   «ËUGO�  250  s Ò�R��ò
 ‰ÒuF�ò  ‰U�Ë  ÆåW�—u�  w�  ¡UI�_«  …—“«R??�Ë  Êœ—_«
 ÊËUF��«  l Ò�u�  w�  „d�AL�«  w�dF�«  qLF�«  «c�  vK�

ÆåWO�dF�« ‰Ëb�« sO�
 W��  w�  Á“U��≈  ÷d�HL�«  s�  ÊU�  U�ò  ·U??{√Ë
 Ÿu{u�  vK�  qLF�«  vI��  Æs�dNA�  Á“U��≈  r�  dN�√
 `�B�� sJL� X�Ë Ÿd�√ w� w�Ëb�« pM��« s� q�uL��«

ÆåcOHM��« eÒO� w� WO�UH�ô« Ác�
 w� U�œu�u� ÊË—Ëd��ò t�N� s� WA�«d��« ‰U�Ë
 lÒ�u� UN�ö� w��«  WO��—U��«  WE�K�«  Ác� w�  ËdO�
 «c�  WOL�√ò  Ê√  Î «b�R�  ¨åÊUM��  l�  W�UD�«  ‰œU��  bI�
 w�Q�  t�_Ë  U�œö�  sO�  q�«u��«  “ÒeF�  Ê√  u�  lO�u��«
 s��Ë  ÊUM��  w�  U�ƒUI�√  tN�«u�  ”U Ò��  ·d�  w�

ÆålOL��« W�KBL� UMMO� ULO� ÊËUF��U� Êu�e�K�
 v�≈  dO��«  vK�  UMF�A�  ÒrN�  Àb�ò  t�√  È√—  –≈Ë  
 WO�UO��« …UOI�« s�  UNO�u� „UM�ò Ê√ sK�√ ¨åÂU�_«

 ÊuJ� Ê√ vML��Ë ÊUM�� V�U� v�≈ ·u�uK� Êœ—_« w�
ÆåÊËUF��« s� b�eLK� dO� W��U�

 W�cG��«   U�U�  œb�  …œU�“  sJLÔ�ò  t�√  v�≈  —U�√Ë
 W�«—œ v�≈ W�U�� d�_« «c� sJ� ÊUM�� v�≈ Êœ—_« s�

ÆåWJ�A�«Ë WO����« vM�K�
 ÊËUF��«  q�«d�  q�  ÎULz«œ  r�b�ò  ‰UI�  q�«e�«  U Ò�√
 W�—u��«  W�uJ��«  w�  UM�UO�U�√  s�  «c�Ë  w�dF�«
 sJLÔ� U� Ÿd�√ w� nKL�« ÕU��≈ vK� ÒdBÔ� X�U� w��«
  UÒLNÓL�« vK� W�uJ��« W�Uz— s� d�U�� ·«d�≈ ÊU�Ë
 W��U� ÊuJ� Ê√ v��Ë Æw�UO� X�Ë w�  e��Ô√ w��«

Æå ôU�L�« dzU� w� ÊËUF� W�«b�Ë dO�
 w�  q�I��«  w�UIO�  VO��  W�uJ��«  fOz—  ÊU�Ë
 V Ò�— ¡UIK�« ‰ö� w�Ë ÆW�ö��« W�UD�« ¡«—“Ë ¨U�«d��«
 dJA�ò  ‰U�Ë  ÆÍ—u��«Ë  w??�œ—_«  sOHOC�U�  w�UIO�
 ŸËdAL�«  «c�  “U��≈  w�  ULN�ËUF��  W�—u�Ë  Êœ—_«
 W??�“√  Òq??�  vK�  b�U�ÔO�   Íc???�«Ë  ÊUM�K�  ÍuO��«

Æò ÊUM�� w� ¡U�dNJ�«
 w�Q� ¨ÊUM�� UN� ÒdL� w��« W�FB�«  U�Ë_« w�ò ‰U�Ë
 UM�U�“√  Òq��  …—uJA�  WOKL�  WL�U�L�  …uD��«  Ác�
  «uD��«  “U��≈  v�≈  ÎUC�√  lKD��  UM�≈Ë  ¨WL�«d�L�«

ÆåX�Ë »d�√ w� dB� s� “UG�« —«d���ô W�“ö�«

lO�u��« ‰ö�

WO�U���ô« WH�u�« s�



في  لقاءاتها  نورماندي«  »رباعية  استأنفت 
البحث  لمواصلة  أم��س،  الفرنسية،  العاصمة 
وقع  على  أوكرانيا،  شرق  في  التسوية  سبل  في 
تصاعد التوتر بين موسكو والغرب بسبب األزمة 

األوكرانية.
وفي هذا إلطار، حث وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان شركاء باريس الغربيين على 
مع  الحوار  مواصلة  لضمان  جهودهم  كل  بذل 

روسيا.
وأضاف لودريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء 
متوتر  الوضع  »إن  الفرنسي:  الشيوخ  مجلس 
األوروبي  االتحاد  جداً، ونسعى مع شركائنا في 

والناتو إلى وقف هذا التصعيد«.
البريطاني،  ال��وزراء  رئيس  أكد  جانبه،  من 
توحيد  على  يعمل  أن��ه  ج��ون��س��ون،  ب��وري��س 
الرئيس  لردع  عقوبات«  »أقسى  لتطبيق  الغرب 
شيء  أي  فعل  من  بوتين،  فالديمير  الروسي، 
زعمت  فيما  أوكرانيا،  بشأن  كارثي«  أو  »طائش 
ويندي  األم��ي��رك��ي  الخارجية  وزي��ر  مساعدة 
ضد  القوة  »سيستخدم  بوتين،  أن  شيرمان 
رفض  معلنة  فبراير«،  منتصف  حتى  أوكرانيا 
 1997 »الناتو« العودة إلى حدود ما قبل العام 

كما تطالب موسكو.
بدورها، أعلنت السفارة الروسية في باريس، 
التي  النورماني«،  استئناف اجتماعات »رباعية 
تضم روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، وذلك 
مشيرة  السياسيين،  المستشارين  مستوى  على 
االجتماعات  في  المشارك  الروسي  الوفد  أن  إلى 
بالوضع  المتعلقة  موسكو  شواغل  سيعرض 
األوكراني  النزاع  طرفي  بين  التماس  خط  على 

في منطقة دونباس، في ضوء تمسكها باتفاقات 
جانب  من  بالقوة  األزم��ة  حل  ورفضها  مينسك، 

كييف.
المتحدث  أع��رب  بساعات  اللقاء  ب��دء  وقبل 
أن  أمله  عن  بيسكوف،  دميتري  الكرملين،  باسم 
يجلب  جيد  مفتوح  »ح��وار  اللقاء  خالل  يجري 

أكبر قدر ممكن من الثمار«.
على  عقوبات  فرض  بشأن  األنباء  على  ورداً 
الرئيس بوتين، قلّل بيسكوف من شأن تهديدات 
الوقت  في  معتبراً  الخصوص،  هذا  في  واشنطن 

السياسي«.  المستوى  على  »هّدامة  أنها  عينه 
بأن  سابق  وق��ت  ف��ي  عّبر  ق��د  بيسكوف  وك��ان 
الروسية  ال��ق��ي��ادة  ض��د  المقترحة  العقوبات 
واشنطن  بين  العالقات  إن��ه��اء  إل��ى  ت��ؤدي  ق��د 

وموسكو.
وكانت صحيفة »واشنطن بوست« قد كشفت 
قبل أيام عن مسودة جديدة للعقوبات األميركية 
ضد روسيا، تنّص على االعتراف ب�«روسيا كدولة 
راعية لإلرهاب«، على أن يأتي قانون العقوبات 

تحت عنوان »قانون محاسبة بوتين«.

عربيات / دوليات4

رباعية النورماندي ب�ساأن اأوكرانيا ت�ستاأنف اجتماعاتها

 بي�سكوف: العقوبات �سد بوتين �ستن�سف

العالقات الرو�سية الأميركية

{ د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
ساعتين،  زه��اء  الحالي،  الشهر  من   19 في  الصحافي  مؤتمره  بايدن  الرئيس  استغرق 
بعدم  االت��ه��ام��ات  ون��اف��ي��اً  الصحافيين،  أسئلة  على  ومجيباً  األم��ي��رك��ي،  الشعب  مخاطباً 
أهليته لقيادة البالد وتراجع قدراته الذهنية، ماّراً على عدد من الملفات والتحديات الداخلية 
والخارجية التي تواجه الواليات المتحدة. واضُطر بعض أعوانه إلى إلقرار بأن توقعاته لم 
التي واجهها في عامه األول، لكن الشعب األميركي يعي  تكن في صالح سرده اإلخفاقات 

ذلك جيّداً.
انقسام سياسي  المتحدة تعاني من حالة  الواليات  أن  األخير  أدائه  األبرز في  المالحظة 
في  وأخفق  نفسه  على  قطعها  التي  الوعود  بين  ومن  الحديث«.  تاريخها  في  مسبوق  »غير 
إنجازها، فإن الحفاظ على الوحدة الداخلية يعّد من أهم مسؤولياته، تليه الحالة االقتصادية 
وعدم انقسام الحزب الديموقراطي على نفسه. وعبّرت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مأزق 
البيت األبيض قائلة: »ال يزال بمقدور بايدن إنقاذ رئاسته«. واستدركت بالتحذير من أّن »ثمة 
خطورة من أن تؤدي سياسات بايدن إلى وضعية ال يعود معها خصوم أميركا يخشونها، 

ويصبح فيها حلفاؤها ال يثقون بها« )»نيويورك تايمز«، 18 كانون الثاني/يناير 2022(.
من نافل القول إن الرئيس بايدن حصل على أعلى نسبة تصويت من الناخبين في تاريخ 
الكيان السياسي األميركي، بينما أشارت استطالعات الرأي المتتالية في سنته األولى إلى 
تدّني أدائه، وإلى أنه »الرئيس األكثر تخييباً لآلمال منذ ما يزيد من 75 عاماً«. وأقّر الرئيس 
بايدن بذلك في بداية خطابه قائالً: »ال أؤمن باستطالعات الرأي«، مضيفاً أنه لن يقبل ببساطة 
الوضع الراهن كمقياس. وقال: »لن أستسلم وأقبل األمور كما هي عليه اآلن، بعضهم يعتبره 

وضعاً عادياً جديداً، وأنا أوّصفه بأنه عمل لم يكتمل بعد«.
وقد أشار استطالع أجراه »معهد غالوب«، في شهر تشرين األول/اكتوبر الماضي، إلى 
نيله أدنى نسبة تأييد بين الرؤساء األميركيين منذ عهد الرئيس األسبق هاري ترومان في 

عام 1945.
خرج الرئيس بايدن عن أطواره الهادئة بعض الشيء بانتقاده سلفه الرئيس دونالد ترامب، 
لممارسته نفوذه على أعضاء الحزب الجمهوري لتعطيل خطته للنهوض باالقتصاد، وباتهام 
قادة الحزب الخصم بأنهم ليس لديهم أي خطة أو أهداف غير التعطيل، وتقديم مستقبلهم 

السياسي على حساب مستقبل البالد.
فلقد  الواقع.  عن  بعيداً  ليس  ترامب  الرئيس  سلفه  على  خطابه  في  بايدن  الرئيس  مرور 
دوره  يمارس  يزال  وال  الجمهوري،  الحزب  لتوّجهات  مرئية«  غير  »قيادة  أنه  األخير  أظهر 

أّيدوا مساعي تقديمه  أو  الذين عارضوه  له، وإقصاء  الموالين  الحزب  في ترشيح مندوبي 
إلى المحاكمه.

أما بصدد أجندته للنهوض باالقتصاد وترميم البنى التحتية، فقد أعرب بايدن عن خيبة 
بايدن  وافق  المأزق،  من  وللخروج  الحزبين.  من  الشيوخ«،  مجلس  مساندة  »عدم  من  أمله 
اثنين من أعضاء حزبه  إلى مجموعة أجزاء طمعاً في نيل دعم  على تقسيم الخطة األصلية 
في مجلس الشيوخ، ومن ثم ُتهيّئ نائبة الرئيس جلسة التصويت كي يفوز بنسبة األغلبية 

البسيطة. لكّن »الشيطان يكمن في متن التفاصيل«.
»حال  في  تتمثل  بأنها  تحديات  من  يواجهه  ما  بايدن  الرئيس  منتقدي  من  ع��دد  أوج��ز 
ما أسفر عن  الكونغرس،  المقدمة في  لبرامجه  التأييد  االقتصاد، وجائحة كورونا وإخفاق 

بداية باهتة في سنته األولى«.
حظيت األجندة الخارجية للرئيس بايدن بمساحة كبيرة من االهتمام. فقد واجه 3 ملفات 
ملتهبة، الصين وروسيا وإيران، ناشداً الصدام مع األولى والثانية، بينما حافظ على قدر من 
لغة التهدئة بشأن الملف اإليراني العتبارات المفاوضات النووية الجارية في فيينا، ما يدل 
على نية أميركية للعودة إلى االتفاق. لكّن كبار مستشاريه في البيت األبيض ُيصّرون على 
أن »طهران لم تقدم أي شيء بنّاء في المفاوضات حتى اللحظة، وأن الوقت ليس متاحاً إلى 
التقدم في  الرئيس بايدن بقوله: »هناك بعض  ما ال نهاية«. جاء ذلك على تضاد مع خطاب 

المفاوضات، لكننا سننتظر إن كانت إيران جاهزة لالتفاق«.
»إن  بالقول  فيينا  في  الجارية  المفاوضات  أجواء  سقف  أفيرز«  »فورين  فصلية  ومّهدت 
من  تزيد  حقيقية  معضلة  وهذه  أيضاً.  نووية  إيران  تريد  ال  ولكنها  الحرب،  تريد  ال  أميركا 
شهوة إيران العدوانية في المنطقة« )»خط أحمر إليران« في مجلة »فورين أفيرز«، 23 كانون 

األول/ديسمبر 2021(.
ما  فورد،  روبرت  سورية،  لدى  السابق  األميركي  السفير  أوضح  المقابل،  الجانب  على 
يدور في خلد المعادين للتقارب مع إيران، وهم األغلبية، قائالً: التحّدي اإليراني يمثّل أبرز 
التحديات التي تواجه أميركا في المنطقة، وعلى واشنطن العمل مع حلفائها التقليديين في 
المنطقة لمقاومة توّسع النفوذ اإليراني، وال يمكن لإلدارة القيام بذلك من دون االعتماد على 

السعودية وتركيا.
استهداف واشنطن للصين ليس جديداً، بل هو امتداد لسياسات الرؤساء األميركيين من 
الحزبين. وأوضح بايدن أن حكومته لن ترفع عقوبة رسوم التعرفة الجمركية التي فرضها 
سلفه الرئيس دونالد ترامب عليها، وصّعدت المواجهة العسكرية في مياه المحيط الهاديء 
في جوار الصين، وتضع نصب أعينها إعاقة أو تعطيل خطة الصين باالنفتاح على العالم، 

المعروفة بمبادرة »الحزام والطريق«.
الصراع األميركي مع روسيا ال يزال امتداداً للسياسات األميركية السابقة في معاداتها 
لها، على الرغم من إلصاق هالة من »الواقعية السياسية« على الرئيس بايدن، مقارنة مع سلفه 
االصطفافات  نتيجة  االنفجار،  وشك  على  بارود  كبرميل  أوكرانيا  وبرزت  ترامب.  الرئيس 
والتحالفات السياسية التي تقودها واشنطن مع حلفائها في حلف الناتو.   األمر الذي يناقض 
ما وصفه الصحافي األميركي الشهير بوب وودوارد في كتابه »الخطر المحدق«، بأّن )نائب 
بشأن  أوباما  بالرئيس  العسكريين  القادة  تالعب  كيفية  عن  راضياً  يكن  لم  بايدن  الرئيس( 

أفغانستان، كي يأخذ قراراً بزيادة عدد القوات األميركية هناك.
تمّسك الرئيس بايدن بخطاب التصعيد ضد روسيا، محّذراً من »الكلفة الباهظة أن غزت 
بمعدات  كييف  واشنطن  أم��ّدت  بينما  االقتصادية،  العقوبات  من  سيل  أبرزها  أوكرانيا«، 

عسكرية مختلفة ومنح مالية، فضالً عن تقديمها الدعم السياسي والديبلوماسي.  
المحاولة  يعززه فشل  مع روسيا  التصعيد  نهج  على مواصلة  األميركية  اإلدارة  إصرار 
األخيرة لقلب نظام الحكم في الجارة الجنوبية كازاخستان، كما يشاع في واشنطن. كان من 
المفروض أن تتحقق المساعي األميركية »لقلب الطاولة على روسيا في حديقتها الخلفية« 

قبل لقاء وفديهما في فيينا، 18 الشهر الحالي، الستعراض الوضع بشأن االتفاق النووي.
األمنية،  ورقتها  في  روسيا  تساؤالت  على  للرد  تصريحاتها  في  واشنطن  تشّددت  كما 
وأوفدت وزير خارجيتها للقاء نظيره الروسي، لبحث ملفات األزمات بينهما، وأبرزها ملف 
أوكرانيا، فاستغرق ذلك زهاء ساعتين. الوزير األميركي شّدد على مطلبه من روسيا بأن 
عليها إثبات عدم نيتها غزو أوكرانيا، بينما أوضح الوزير الروسي أنهما توافقا على ضرورة 

مواصلة الحوار المنطقي كي »تتراجع لغة االنفعال«.
السوفياتي،  االتحاد  األميركية، منذ غياب  للسياسة  العام  البياني  الخط  التدقيق في  عند 
تبرز »االستثنائية األميركية« كعنوان وجد جذره في طروحات األميركييْن »نهاية التاريخ« 
لفوكوياما، و»صراع الحضارات« لهنتنغتون، وما كان يراد منه توظيف البُعدين األيديولوجي 
للمركز  الطرف األضعف بخسارته وتبعيّته  الذي يطلب تسليم  العولمة،  لمنهج  والعقائدي 
الطروحات،  تلك  فشل  وأثبت  التطويع،  على  عصّي  البشري  التاريخ  مسار  لكّن  األميركي. 

وما ُبني عليها، إذ اعتذر أصحابه عن عدم صالحية ما نادوا به.
وعليه، ينبغي اإلقرار بأن مساعي الغرب، والواليات المتحدة بشكل أدق، لتأسيس أرضية 
فكرية تعبّر عن هيمنة القوة الكبرى على العالم، وإقصاء بل تشويه الحضارات األخرى، قد 
فشلت في تحقيق رؤى قصيري النظر، وأعاد االعتبار إلى صراع قوى متعددة عوضاً عن 

استفراد قطب أوحد بمصير العالم.
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بايدن ومحاولته اليائ�سة تغطية الف�سل عبر المطّولت

وزير خارجية قطر في طهران اليوم

و»اإ�سرائيل« تتخوف من تنامي قدرة اإيران البحرية

وا�سنطن ت�سلم مو�سكو رّدها على المقترحات الأمنية

لفروف: �سنعّزز عالقاتنا الع�سكرية مع دول لتينية

أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير 
عبداللهيان سيستقبل اليوم الخميس في طهران 

نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
أمس،  بيان،  في  اإليرانية  الخارجية  وأكدت 
اليوم  ستجري  الوزيرين  بين  المحادثات  أن 
هاتفي  اتصال  بعد  وذلك  مقرها،  في  الخميس 
»تبادال  حيث  الماضي  الثالثاء  بينهما  ج��رى 
تقديم  وض���رورة  إقليمية  قضايا  إزاء  اآلراء 

الدبلوماسية والحوار لحل المسائل القائمة«.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس اإليراني إبراهيم 
المفاوضات  في  ستستمر  طهران  أن  رئيسي 
أن  النووي، دون  المنعقدة في فيينا حول ملفها 

تربط كافة الملفات بهذه المفاوضات.
رفع  تتابع  »ط��ه��ران  أن  رئيسي  وأوض���ح 
نفسه«،  الوقت  في  وإفشالها  عنها  العقوبات 
يجري  الهدف  هذا  على  العمل  أن  إلى  مشيراً 
الجوار  ودول  روسيا  مع  التعامل  خ��الل  من 

والمنطقة.
على  تنص  الخارجية  »سياستنا  وت��اب��ع: 
التعامل مع مختلف دول العالم، إال التي تنوي 

الدخول في مواجهة معنا«.
البحرية  القوة  قائد  صّرح  آخر،  صعيد  على 
إيراني،  شهرام  األميرال  اإليراني،  الجيش  في 
ان سالح البحرية اإليرانية أصبح قوة حاسمة 
أن  مضيفاً  المجاالت،  مختلف  في  المنطقة  في 
الساحة،  من  إخراجنا  يحاولون  اليوم  »األعداء 

لكن حلمهم هذا سيقبر معهم«.

وحول المناورات البحرية األخيرة بين القوات 
االيرانية والروسية والصينية في منطقة شمال 
الذي  الوقت  »في  ايراني:  قال  الهندي،  المحيط 
تسعى فيه بعض الدول لتثبيت أحادية القطب 
الثالث  المستقلة  ال��دول  هذه  فإن  العالم،  في 
المجاالت  جميع  في  مؤثرة  ك��دول  معاً  تعمل 

الجيوسياسية اإلقليمية«.
إي���ران���ي: »ن��ح��ن نسعى  األم���ي���رال  وق����ال 
كل  مشتركة  عسكرية  تمرينات  في  للمشاركة 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  راية  لرفع  عام، 

المقدسة في مختلف بحار العالم«.
ديفينس«  »إسرائيل  موقع  نشر  ذل��ك،  إل��ى 

إلي��ران،  البحرية  القوة  تنامي  بشأن  تقريراً 
»مهمات  ب�  تضطلع  القوة  تلك  أن  إلى  مشيراً 
و«مساعدة  الخليج«  في  وهجومية  دفاعية 
ولبنان  اليمن  في  إلي��ران«،  الموالية  للمنظمات 

وسوريا وقطاع غزة.
الحسبان  في  األخذ  يجب  أنه  التقرير  ورأى 
القدرة البحرية إليران على المس بأهداف سفن 
وعلى  »إس��رائ��ي��ل«،  إل��ى  اإلبحار  بمسارات  أو 
امتداد الشرق األوسط، ملمحاً إلى وجود إمكانية 
لدى طهران وحلفائها على فرض حصار بحري 
امتالكهم  ض��وء  في  الصهيوني،  الكيان  على 

ترسانة من الصواريخ والمسّيرات.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السفير 
سلّم  ساليفان،  جون  موسكو،  لدى  األميركي 
رد الواليات المتحدة الخطي على المقترحات 
كانون  في  روسيا  بها  تقدمت  التي  األمنية 

األول/ ديسمبر الماضي.
الخارجية  وزي��ر  أف��اد  متصل،  سياق  في 
الروسي، سيرغي الفروف، أمس، بأّن »الرئيس 
فالديمير بوتين وافق خالل محادثات هاتفية 
على  ونيكاراغوا  وفنزويال  كوبا  رؤس��اء  مع 
في  بما  المجاالت،  جميع  في  التعاون  تطوير 
ذلك التعاون العسكري الفني«، مشيراً إلى أن 
بالده تتمتع ب� »عالقات شراكة استراتيجية« 

مع تلك الدول. 
أمام أعضاء  وأوضح الفروف، في كلمة له 
اتفق  بوتين  ال��رئ��ي��س  أن  ال��دوم��ا  مجلس 
»تعميق  بحث  على  الثالث  ال��دول  ق��ادة  مع 
الصعد،  كافة  على  االستراتيجية«  شراكتنا 
ج��داً،  القريب  المستقبل  »ف��ي  أّن��ه  مضيفاً 
المعنية  نتوقع عقد اجتماعات دورية للجان 

الموجودة«.
من  سابق  وقت  في  حّذر  قد  الفروف  وكان 
من  إجابات  تتلَقّ  لم  ما  ستتحرك  ب��الده  أن 
الضمانات  بشأن  مقترحاتها  على  واشنطن 
األيدي  مكتوفة  تقف  لن  أنها  مؤّكداً  األمنية، 

تجاه سلوك الغرب، وستتخذ تدابير للرد.
االتحاد  مجلس  رئيسة  اتهمت  ب��دوره��ا، 
الغرب  ماتفيينكو،  فالينتينا  ال��روس��ي، 
دول  من  عدد  في  األوض��اع  زعزعة  بمحاولة 
اتهام الغرب  أّن  إلى  الجوار الروسي، مشيرًة 

هو  أوكرانيا  على  لعدوان  باإلعداد  لروسيا 
اتهام ال دليل عليه.

دورة  افتتاح  خ��الل  ماتفيينكو،  وق��ال��ت 
االتحاد: »الغرب يشن حملة  الربيع بمجلس 
إعالمية حقيقية ضد روسيا. لقد انتقل العالم 
من عصر »المعلومات« إلى عصر »المعلومات 

المضللة«.
األسطول  من  قطع  انتشار  مع  بالتوازي 
الروسي في بحر البلطيق استعداداً للمشاركة 
الدفاع  وزارة  أعلنت  عسكرية،  مناورات  في 
الروسية بدء مقاتالت تابعة لها من طراز سو-
بيالروسيا،  مطارات  في  تدريبية  مهام   35

أداء  اختبار  من  »كجزء  تأتي  أنها  معتبرة 
نظام الدفاع الجوي لدولة حليفة«.

انطلقت تدريبات بحرية روسية  إلى ذلك، 
من  حيث  األس���ود،  البحر  مياه  في  ضخمة 
أكبر  م��ن��اورات  من  كجزء  تجري  أن  المقرر 
بمشاركة أكثر من 140 سفينة، وأكثر من 60 
وألف  عسكري،  آالف   10 جانب  إلى  طائرة، 

قطعة عسكرية.
مناورات  مع  الروسية  المناورات  وتتزامن 
المتوسط،  البحر  ف��ي  »ال��ن��ات��و«  ل���  بحرية 
»يو. األميركية  الطائرات  حاملة  بمشاركة 

اس.اس هاري ترومان«.

{ معن بشور
الحكيم - الضمير

إلى جورج حبش في ذكرى رحيله. 
يوم انتفض أهل اللّد في وجه االحتالل الصهيوني إّبان »هبّة 
»حكيم  صورة  أمامي  للتّو  ظهرت  القدس«  و«سيف  فلسطين« 
ال��ث��ورة« واب���ن ال��ل��ّد ج���ورج حبش ال���ذي ك��ان م��ن أوائ���ل الذين 

أدركوا أن طريق العودة والتحرير هو طريق المقاومة.
 وفي كل مّرة كان يجمعني به لقاء أو فعالية قومية كنت أرى 
في نبرة القائد الكبير صورة فلسطين كجرح أصاب كل شرفاء 
األّمة وأحرار العالم، وكقضيّة يتقّرر في ضوئها مصير الوطن 

العربي وحركة التحّرر في الكون.
قائد استثنائّي مؤّسس لحركة  لم يكن جورج حبش مجّرد   
للجبهة  ومؤسس  العرب،  القوميّين  حركة  هي  هاّمة،  عربيّة 
والسياسي  النضالي  الثقل  ذات  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
الكبير في ساحة العمل الوطني الفلسطيني فقط، بل كان قائداً 
واحترامه  وت��ج��ّرده  وانفتاحه  وتواضعه  ترّفعه  ف��ي  متميّزاً 

لنفسه ورفاقه وشعبه.
 وال زلت أذكر في أحد لقاءاتي معه، في حلقة نقاشيّة نّظمها 
الوحدوي  الرمز  رأسه  وعلى  العربية  الوحدة  دراس��ات  مركز 
منح  حفل  هامش  على  حسيب،  د.خ��ي��رال��دي��ن  ال��راح��ل  الكبير 
جائزة جمال عبد الناصر للكاتب الكبير الراحل محمد حسنين 
أجواء  نعيش  وك��نّ��ا  ب��ي��روت،  ف��ي   1999 يوليو   23 ف��ي  هيكل 
الكهرباء  عدوان صهيونّي على لبنان، وقصف جوّي لمنشآت 

التفاؤل  شديد  ك��ان  الحكيم  أن  كيف  العاصمة،  ضواحي  في 
 10 بعد  بالفعل  تّم  )وقد  لبنان  عن  الصهيونّي  االندحار  بقرب 
2000(، ساعياً الى طرد أجواء التشاؤم  أشهر في أيار/ مايو 
العدوان   « »بلحظة  متأثرة  يومها،  المناقشات  س���ادت  ال��ت��ي 

الصهيوني.
عمله  في  البررة  ورفاقه  حبش  جورج  عن  الكثير  ُكتب  لقد   
الراحل  في  قوله  يمكن  ما  أفضل  ولكن  والقومي،  الفلسطيني 

الكبير هو ما قاله نفسه »الثوريون ال يموتون..«.
ألنهم  يموتون،  ال  وضميرها«  الثورة  »حكيم  أمثال  فالكبار 

ثورّيون طيلة عقود من نضالهم وتضحياتهم.
الوطنية  الصالبة   -  2

حين تتجّسد برجل. 
بكل  الوطنية  الصالبة  معه  وذك��رت  إالّ  مرة  ذكرته  ما  اسم 

تجليّاتها..
بمقدساتها  القدس  أمامه  وظهرت  إالّ  ببال  خطر  ما  واس��م 

وشوارعها وذكريات نضالها قبل االحتالل وبعده..
وطنياً  ن��ض��االً  عاشها  التي  الثمانية  بالعقود  جّسد  واس��م 
المشهد  غربية  أبو  بهجت  وتصّدر  إالّ  عربياً  وقومياً  فلسطينياً 
رمزاً لنضال لم يعرف الوهن ولمبدئيّة لم تعرف المساومة...

أبا سامي في ذكرى رحيله، قبل عشر سنوات،  حين نتذّكر 
المواقف  م��ن  وسلسلة  ب��ه،  نعتّز  النضال  م��ن  تاريخاً  نتذّكر 

نسترشد بها، وجملة من القيم ال تقوم أمم بدونها..
 رحم الله بهجت أبو غربية وكافة أبناء جيله من المناضلين 

والمقاومين والمدافعين عن القدس وفلسطين واألمة.

في ذكرى قامتين ثورّيتين
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 cM� ¨sO�u� dOL�œö� œ«dGMOMO� s�«Ë w� w� U� ?�« s�« qL� «cJ�Ë
ÆÆUO�«d�Ë« w� w�uI�« Áœö� s�√ r�u� U�bM� 2014 ÂUF�«

 t�� Òr{ ÂUF�« tF{uL� rOEM� œU�√ ¨W�dC�« »UFO��U� ÂU�
 Í_ QON� r� w�K�_« bO� œu�_« d���« ◊uI� lML� ÂdI�« …d�e�
 ÃË√ ÊU�Ë ¨¡UCO��« UO�Ë— w� WO�UI�« WN�«uL�« ÷U�Ë b�b�
 —U�√ ∑ …Q�UHL� w�K�_«Ë w�dO�_« tL�d�Ë Á ÒËb� l� t�N�«u�
 w�dG�«  Âu�N�«Ë  »öI�ô«Ë  œÒdL��«  o��  U�bM�  w�U���«“UJ�«

°ÆÆW�U� 48 s� q�√ ‰ö� ÎUF�
 dL��L�« »cJ�«Ë ‰UO��ôU� UO�«d�Ë« nO�u� »dG�« œËU� UL�Ë
 Ê√ ô≈  U�uKFL�« b�R� UL� sO�u� s� ÊU� U� ÂUF�« Í√d�« Ÿ«b�Ë
 wMF�  UO�«d�Ë√  rN�u�œ  ÊQ�  ¨sDM�«Ë  UL�  sOO�K�_«  mK��
 Í√  u�—«Ë  nK�  œËb�  v�«  WO�Ëd�«  W�K�L�«   «uI�«  ‰u�Ë
 UN�U���  w��«  W�bB�«  œU��ù  p�–Ë  ÎUI�U�  WO�dG�«  sO�d�  bM�

Æt�uO� ·uH� rOEM� q�« s�
 U�  u�Ë  ¨WFD�  WFD�  UO�«d�Ë√  aO�H��  ÂU�  ¡UM�_«  Ác�  w�
 WL�UF�«  ·—UA�  v��  ”U??�  ÊËb??�«  s�  Ê_«  v��  t�  `��

°ÆÆÆWO�«d�Ë_«
 WIK� ‚ö�≈ ÊËb� UO�«d�Ë√ »d� V�� b� sO�u� ÊuJ� «cJ�Ë

Æ¡UA� W�U� t�b� sO� W�“UM�« nOO� W�uJ� qF�Ë …b�«Ë
 rN�L�e� bF� UO�«d�Ë« w� «u�e Ô� ¨Ê–« ÊuO�K�_«Ë ÊuO�dO�_«
 ·u� ôË Æ“U�uI�«Ë vD�u�« UO�¬Ë ÊU���«“U�Ë UO�Ë—öO� w�
 rN�«—b� WÒ�œËb�� Êu�dF� sOO�dG�« Ê_ dO�� Â«b� ÀËb� s�

 ÆW�dJ�F�«
 ÆXN��« WO�dG�« WON�MF�«Ë WMLON�«

 w��«  W�d��«Ë  W�u��«Ë  W�d���«   «—ËUML�«  p�–  vK�  qO�b�«
ÆÊUJ� q� w� UO�Ë— UN�d��

 W�d�AL�«  W�—u��«  WO�Ëd�«  W�u��«   U�—Ëb�«  v�«  «ËdE�«
ÆÆÆWK��L�« sOD�K� œËb� vK�

 ”Ëd??�«  s��  UM�Q�  wKOz«d�ù«Ë  w�dO�ú�  W�U�—  Ác??�Ë  
 p�c� «ËdE�« ÆÆÎUC�√ åqOz«d�«ò w� WÒO�Ë—UB�« r�b�«u� d Ò�bM�
 YO� ¨”u�d� jO�� w� r�C�« w�Ëd�« Íd���« bA��« v�«
 ‰Ë_« bM��«Ë Æ «uI�« ·uM� W�U� UNO� „d�A�  «—ËUM� Íd���
 w� W�œUF� ·«b�√ dO�b� vK� »—b��« u�  UOKLF�« ‰Ëb� vK�

 Æ©ÎUF�� U�dO�Ë® d�O�U� a�—«u� WD�«u� …bOF� o�UM�
 UO�«d�Ë√  v�«  j�u�L�«  ‚d�  s�  a�—«u�  WH�U�  oKDM��

ÆUO�Ëd� W�œUFL�« ‰Ëb�« s� U�dO�Ë
ÆÆÆtK�« «u�u� sO�O� U�bF�

 ¨X�d�� U{— sO�ô« s� ÊËdO�J�« V�J�Ë wJ�� b�
 n�«uL�«  V�U�Ë  w�UIM�«Ë  w�d�L�«Ë  w�e��«
 dL��L�«  t�«e��ùË  ¨t�UCM�  Î «d�bI�  WOM�u�«  W��d��«
 ¨ ËdO�  w�  UNzUM�«  b??�«  vK�  ÎUH�dF�Ë  ¨»e��U�
 «c�  tM�  Æw�e��«  qLF�«  a�—U�  s�  dO�J�«  dD�  b�Ë

ÆqOKI�«
 b�Ë  w�d�L�«  qLF�«  w??�  U??{—  s??O??�ô«   U??�«b??�
 ÊdI�«   UMO�L�  s�  ‰Ëô«  nBM�«   «uM�   bN�
 WO�d�L�«  W�dHK�  ÎUO�F�Ë  ÎUO�e�  Î«—uC�  w{UL�«

ÆUNzUC�« rEFL�Ë t�Ë UN��« w��«
 ÍËd� å…d�«c�« l� —«u�ò »U�� s� ‰Ëô« ¡e��« w�
 WO�d�L�« W�dH�« vK� ÎUH�dF� s�b�« e� ÊU�� sO�ô«

∫w�U��« ¨X�d�� U{— sO�ô« UN��« w��«
 oO�d�«  s�  …—œU�L�  X�U�  v??�Ëô«  …uD��«  –  1
 WO�e��«  …—«œô«  q��  s�  UNÓOM��  r�  b�Ë  ÆX�d��  U{—

ÆWB��L�«
 WO�«eOL�Ë  dHB�«  s�  UN�UL�√  W�dH�«   √b�  –  2

Æ WF{«u�� s� d��√ WO�U�
  ôU�L�«  nK���  w�  UNO�  sOK�UF�«  lOL�  –  3

ÆsO�d���  «u�U�
 s�  X??�U??�  X??�b??�  w??�??�«   UO�d�L�«  d??�??�√  –  4
 å–u�ML�«ò  WO�d��  ¡UM���U�  ¨X�d��  oO�d�«  nO�Q�
 bOF�  dO�J�«  q{UML�«  w�UL��ô«  w�uI�«  V�œú�

Æs�b�« wI�
 —uC�� ¨‰u�O�UJ�«  ULMO� Õd�� vK� X�b� w��«
 ¨sO�UMH�«Ë ¨¡«dFA�«Ë dJH�« ‰U�— s� W���Ë ¨UNH�R�

ÆWO�UO��«  UOB�A�«Ë ¨WO�e��«   «œUOI�«Ë
 oO�d�«  Ÿb�L�«Ë bz«d�«  wIO�uL�« ÎUC�« „d��« b�Ë
 v�≈ W�U{≈ ¨Âb� Íc�« ¨nO�U� w�“ …ËbI�« q{UML�«
  U��U�  W�—UAL�  ÎUFz«—  ÎUOM�  ÎöL�  ¨WO�d�L�«  ÷d�
 ÕU�� vK� n�B�« XFL�√ b�Ë  UO�UL��«  UO�u�
 t�b� UL�  œU�√ UL� Ær�—«Ëœ«  ¡«œ«  w� W�dH�«  ¡UC�√

ÆeOLL�« tM� s� nO�U� w�“ oO�d�«
 Õd�L�«  W�d�  ‚ö�«  w�  ‰U ÒFH�«  —Ëb�«  W�dHK�  ÊU�
 «c�  w�  …b??z«d??�«  X�U�  ‰u??�«  q�  ÆqIM�L�«  w�FA�«

Æ‰U�L�«
 X�b�Ë  ¨jO���«  —uJ�b�«  W�dH�«   bL��«  –  6
 ”—«bL�«Ë  Õ—U�L�«  w�  ¨ÈdI�«Ë  ÊbL�«  w�  UN�UL�√
 o�UML�«  v�«  W�U{«  ¨‰“UML�«Ë  Íœ«uM�«Ë  oz«b��«Ë
 iF�Ë o??A??�œ w??�  U??N??�U??L??�«  X??�b??�  ÆW??O??�U??M??�??K??�«

ÆW�—u��« WO�dF�« W�—uNL��« w�  UE�U�L�«
 qzU�Ë  Èb�«  UNKL�  W�«b�  w�  W�dH�«  X�U�   ≠  7

ÆÆw�e��« w�ö�ô« qLF�«
 WO�d�L�«  UN�UL�«  v�≈  W�U{≈  ¨W�dH�«  X�U�  –  8
 s�  W�uL��  s??�  ¨w�FA�«  h�dK�  W�d�  ¡UA�S�

 ‰UFH�«  —Ëb�«  ÔUC�√  UN�  ÊU�  Æ UM�«uL�«Ë   UIO�d�«
Æ ‰U�L�« «c� w�

 ¨W�dH�«  ÂU� d�b� WO�ËR�� rÓK�� vK� V�UF� –  9
 —«e�  ¨s�b�«  e�  ÊU��  ¨X�d��  U{—  ¡UI�d�«  s�  q�

Æf�d� ‰ö�Ë Íd�U�L�«
 WIDM� w� WO�F� W�O� w� X�d�� U{— sO�ô« QA�
 …b�UAL�  ÊU�  Õd�L�«  l�  tO�UF�  v??�Ë√  ÆWD���«
 w�«uJ��«  f�U��  —uC�Ë  ©v�b�«  „d��®  “u�«dJ�«
 w�  r�  ¨1932  ÂU�  UNO�  b�Ë  u�Ë  ¨«bO�  s�  q�  w�

ÆWD���« w� WKzUF�« XMD� Ê« bF�  ËdO�
 ‚Ë—U�  Õd��  v�«  U{—  sO�ô«  œœd??�   ËdO�  w�
 dC��  ÊU???�Ë  ¨W??�b??O??�u??�   U??O??�d??�??�  …b??�U??A??L??�
 W�—b�  w�  ©1®w�d�Ë  q�U�  wzUM��«   UO�d��
 WF�U��« w� å‰u� X�u�«ò W�U� w� ÎUI�ôË b�UIL�«

Æ WO�dO�ô«
 w�d�L�«  qLF�«  U??{—  sO�ô«  d�U�  1952  ÂU??�
 ¡UI�—  UNzUC�«  rEF�  ¨WO�d��  W??�d??�  ÎU��R�
 ådH�L�«  s�  WKO�ò  v�Ëô«  t�O�d��  ÎU�bI�  ¨ UIO�—Ë
  uO��«  sO�  ¢oOLG�«  ‚bM�¢  w�  W�U�  j??�Ë
 ¨dL�  …dN�  v�«  sOM�«uL�«  …u??�œ  r�Ë  ¨—U??�??�ô«Ë

Æ h�� 300 w�«u� dC��
 dJ�F�«  »U??O??�  —U??F??�??�«  W??O??�d??�??L??�«  ÷d??F??�

Æd�U� dBO�  ö�� s�  UOAOKOL�«Ë
 t�e� oO�d�« ‰eM� w� Òr� WO�d�LK� w�U��« ÷dF�«
 UNzUC�« ‰UI��U� vN��«Ë ¨W�—eL�« WIDM� w� bF�ô«
 ¡UI�d�«Ë  X�d��  U{—  sO�ô«  rNM�  ÆÎU�u�  17  …bL�
 b�� rOF� ¨»uK� VO�� ¨bF�ô« t�e� ¨l�«— u�« fO�«

ÆtO�UB� bOF�Ë o�U��«
 Êu{dF��  ÊuK�LL�«   U??�  ¨‰Ëô«  ‰UI��ô«  bF�
 w�  WO�d�L�«  ÷d�  r�  ULK�  »«u���ô«Ë  ‰UI��ö�
 W�dH�«  UNO�«  qI�M�  X�U�  w��«  ¨WO�UM�K�«  o�UML�«

Æ¢dH�L�« w� WKO�¢ UN�O�d�� ÷dF�
 r�� Ê« vK� œU��« U{— sO�ô« Ê« WH�dD�« —u�ô« s�
 ¨t�O�d�� UNO� ÂbI� …d� q� w� t�UI��«Ë t�«u���«
 ¨…—u��  …bK�  w�  ådH�L�«  w�  WKO�ò  Âb�  b�Ë  ¡v�u�
 ¡UC�«  l�  t�UI��ô  dC��  r�  w�UM�K�«  „—b??�«  Ê«
 v�«  t�Oz—  ÎU��ô  dH�L�«  v�«  t�HM�  t�u�  WO�d�L�«
 ¨qI�FÔ�  r�  p�–  l�Ë  W�Ëb�«  b{  t�O�d��  Âb�  t�«
 ÊQA�  t�K�Ë   U�uKF�  ô  Ê«  dH�L�«  fOz—  »U�√

Æp�–
  dÒO�  WO�UM�K�«  W??�Ëb??�«  Ê«  U??{—  s??O??�ô«  „—œ«
 b�√ Èd�« WO�d�� V�J� Ê« tOK� w�U��U�Ë ¨UNJO�J�
 …—u�  UN�uLC�Ë WL�bI�« W�—bL�« X�UJ� ¨v�Ëô« s�

ÆWOF�d�«  vK�
 sO�O�d�L�«  W�dH�«Ë  U{—  oO�d�«  ÂÓb�  p�–  bF�

ÆsO�O�U��«
 w�uI�«  s??�  Àb���  UNO�Ë  ¨åwJ��  ÊuM��ò
 vMFL� ¨ÊuOIOI��« sO�U�L�« rN�« —U���U� w�UL��ô«
 ÕËdB�«  ULMO�  Âö���ô«  v�«  rNK�u�  r�  rNKI�  Ê«
 Âö���ô«  v�«  Èu�  Ÿb�  r�  WOL�œU�ô«Ë  WOLKF�«

Æ©1948  W�JM�« bF� U� ¨œuBIL�«®
 X�Ë  w�  WOC�d��  WO�d��  ¨å∆—«u???�  W�U�ò
 b�«  w�  UN{d�  ¡UM�«  ÆW�ËU�L�U�  lOL��«  vC�—«
 s�  »dCK�  ÊuK�LL�«  ÷dF�  Ë—«b??�  Ÿ—U�  Õ—U��

Æ„—b�« q��
∫W�dH�« ¡UC�«

 ¨…b�«Ë  WO�d��  w�  „—U�  W�dH�«  ¡UC�«  iF�
∫W�dH�« w� «uL�U� s�c�« lOL� ¡UL�« ÷dF� UM�

Æ X�d�� U{— sO�ô«
 öC�  UO�d�L�« Ãd�� ÊU� ¨» Óö� VO�� oO�d�«

Æ qO�L��U� WL�U�� s�
ÆWMOM� —«e�

Æ s�b�« ‰UL� rOK�
Æ o�U��« b�� rOF�

Æl�U� u�« fO�«
Æœ«R� oO�d�« WIOI�

Æ ‚U�b� œUN� WIO�d�«
ÆÂËd�« Ê«uD�« oO�d�«

Æ ÊU�d� qOL� oO�d�«
Æ tO�UB� bOF� oO�d�«

Æ s�e�« WIO�Ë WIO�d�«
ÆÊu�u� vHDB� oO�d�«

Æ dOI� vKO� WIO�d�«
ÆWHOK� ”UO�« oO�d�«

Æ `�U� w�« UO�U�« WM�«uL�«
ÆgOH� ‰U�« WM�«uL�«
ÆÍËöO� bL�� sO�ô«
ÆVF� ‰UL� WIO�d�«

Æi�U� w�U�� U�—u�J� WIO�d�«
Æ i�U� œUF� WIO�d�«

Æ ÆÆÆÍ—U� WIO�d�«
  U??�«b??�??�«  bM�  X�d��  U??{—  s??O??�ô«  n�u��  r??�
 bF�  uN�  Æt�  W�U�   UIKDM�  XKJ�  w��«  WO�d�L�«
 ÎU�—UA�  ¨ UO�d�L�«  s�  œb�  nO�Q�  w�  „—U??�  Ê«
 ¨jHM�«  ŸUO�  U�  wL�  ¨—«u�  ¨W�U��«  ∫UNO�  qO�L��«  w�
 ·d���  l�  1973  –  1968  …d�H�«  w�  ÊËUF�  UL�
 Ãd�L�«Ë  dI�ô«  ‰UC�  WMO�ô«  l�  Õd�LK�   ËdO�
 t�UL�«  r�«  s�  ¨·U��  tO�Ë—  w�d�L�«  q�LL�«Ë
 ¨g�ö�  —U� ¨Êu�b�� ¨ÂUF�« g�HL�« ¨W�U� WF��
 1973  ÂU??F??�«  w??�  ¨W??O??�«d??�??�«  »«d???{«  ¨2Êu�b��
 UN�d�«  w��«  å…—U���«ò  WO�d��  U{—  sO�ô«  V��
 w�—Ë«  ULMO�  Õd��  vK�  X�b�Ë  WF��  ‰UAO�  sO�ô«

Æ ©«dL��«®
 ÕU{Ë  ¨‰U??O??�«œ  ôuI�  s�  q�  qO�L��«  w�  „—U??�
 ¨s�b�«  ‰UL�  rOK�  oO�d�«  ¨«dI�  u�«  r�d�  ¨”—U??�

Æ r�dO�Ë bN� ôuI� ¨ÃU��« —b� oO�d�«
 w�Ëb�«  oA�œ  ÊU�dN�  …ezU�  å…—U���«ò  X�U�

Æ 1973 ÂU� Õd�LK�
 Êu�eHK��«  w�  WO�d��  ‰UL�«  U{—  sO�ô«  Âb�
 „—U??�  ¨fO�d��«  w��U�  ¨wJ��  ÊuM��  ∫UNM�
 åV��«  WJK�ò  rKO�  W�uD�  r�œ«  ‰œU�Ë  wLN�  sO��
 ‰Ëœ dA� s� Õd�L�« w�b�� s� …dA� sO� s� ÊU�Ë
 w�Ëb�« …d�UI�« ÊU�dN� rN�d� s�c�« WO�M�«Ë WO�d�

Æ2000 ‰uK�« …d�H�« w�
 w�uI�«  uN�  X�d��  U??{—  s??O??�ô«  q??�  fO�  «c??�
 cM�  w�UIM�«  eÒOL�L�«  w�d�L�«  ¨q{UML�«  w�UL��ô«
 w�b����Ë ‰UL� W�UI� —«d� v�« Îôu�Ë 1960 ÂUF�«
 Èb�  UN�  ÎU�d��  ÎU�Oz—  tMOOF��  WO�dO�ô«  WF�U��«

Æ dO�J�« dO�J�« tM� V�J� Ê« o���� ¨…UO��«
* * *

 WO�«– …dO�
Æ X�d�� t� bL�� U{—

Æ 1932 ÂU� – «bO� bO�«u�
Æ X�d�� WO�Ë— Â_«

ÆwK�� dO�U�œ …bO��« s� 1958 ÂUF�« Êd��«
 ÂbI�  ¨tzU�b�√  s�  W�uL��  l�  Õ«—  1952  ÂU�
 w�  WI�b�  j�Ë  dH�L�«  w�  WKO�  v�Ë_«  t�O�d��
 ¨Õd��  t��  VO�d�  r�  YO�  oOLG�«  ‚bM�  WIDM�
 o�UML�«  w�  ‰u��  Õ«—  ÎUI�ô  Æ¡U�b�√  ‰“UM�  w�  r�
 ÊU�  U�  ÎU��U�Ë  W??�–ö??�«  W�bIM�«  t�O�d��  ÂbIO�

Æs�_« Èu� q�� s� »«u���ô«Ë nO�u�K� ÷dF��
 ∫ UMO�L��«  w�  —uM�«   bN�  Èd�√   UO�d��
 ∆—«u�  W�U�Ë  ¨WOF�d�«  vK�  …—u�  ¨wJ��  ÊuM��
 o�UM�  w??�  X??{d??�Ë  Î̈ö�L�  22  UNO�  „—U??�  w��«

ÆÊUM�� w� WHK���
 w��«   UO�d�L�«  s�  œb�  nO�Q�  w�  ÎUC�√  „—U�
 jHM�« ŸUO� U� wL� ¨—«u� ¨W�U��« ∫UNO� qO�L��U� ÂU�

ÆU�dO�Ë
 X�d�� U{— ÊU� 1973 ÂUF�« v�≈ 1968 ÂUF�« s�
 Õd�LK�   ËdO� ·d���¢ l� sO�ËUF�L�«  W�bI� w�
 q�LL�«Ë  d??I??�_«  ‰U??C??�  …b??O??�??�«  t���√  Íc???�«¢
 sOK�LL�«  s�  W�uL��Ë  ·U��  tO�Ë—  Ãd�L�«Ë
 WF��  ∫·d��L�«  ‰UL�√  r�√  Æ»öD�«Ë  sO�d�L�«Ë
 ¨g�ö�   —U�  ¨1  Êu�b��  ¨ÂUF�«  g�HL�«  ¨W�U�

Æ—«“≈ ¨WO�«d��« »«d{« ¨2Êu�b��
 w��«  …—U���«  WO�d��  U??{—  V��  ¨1973  ÂU??�
 ULMO�  Õd��  vK�  X�b�Ë  ¨WF��  ‰UAO�  UN�d�√
 ‰UAO�Ë  X�d��  U{—  v�≈  ¨qO�L��«  w�  „—U�  ¨w�—Ë√
 rOK�  ¨«dI�  u�√  r�d�  ¨‰UO�«œ  ôuI�  s�  q�  ¨WLF�

 Æ r�dO�Ë bN� ôuI� ¨ÃU��« —b� ¨s�b�« ‰UL�
 oA�œ  ÊU�dN�  …ezU�  …—U���«  WO�d��  X�U�

Æ 1973 ÂU� Õd�LK� w�Ëb�«
 ÊuM��  ∫UNM�  Êu�eHK��«  w�  WO�d��  ÎôUL�√  Âb�
 wLN�  sO��  l�  „—U??�Ë  fO�d��«  w��U�  ¨wJ��

ÆåV��« WJK�ò rKO� W�uD� r�œ√ ‰œU�Ë
 dA�  s�  Õd�L�«  w�b��  s�  …dA�  sO�  s�  ÊU�
 …d�UI�«  ÊU�dN�  rN�d�  s�c�«  WO�M�√Ë  WO�d�  ‰Ëœ

Æ 2000 ‰uK�√ 10≠1 …d�H�« w� w�Ëb�«
 ULMO��«Ë  Õd�L�«  wK�L�  W�UI�  t��Òd�  ¨U�—Ëb�

 WK�LL�«  V�U�  v�≈®  ÊUM��  w�  Êu�eHK��«Ë  W??�«–ù«Ë
 Æ©b�U�  u�  ÂUB�  Ãd�L�«Ë  V�b�  X�œU�d�  W�b�L�«
 U�d�“Ë h�A� ¨ÊUM��  w� W�UI��«  …—«“Ë XLK� b�Ë
 ÊUMHK�  ÎUOL�dJ�  ÎU�—œ  ¨ÊuCO�  n�u�  bL��  –U��_«

ÆX�d�� U{—
 ÎUHO�Q�  ¨Õd�L�«  vK�  X�d��  U{—  —Ëœ  dB�I�  r�
 WO�UIM�« W�d��« »UD�√ s� ÊU� UL�≈ ÎöO�L�Ë ÎU�«d�≈Ë
 ‰UL�  W�UI�  fO�Q�  w??�  r??�U??�  bIK�  ¨ÊUM��  w??�
 Î «uC�  V���«Ë  ¨WO�dO�_«  WF�U��«  w�b����Ë
 t����«  r�  ¨1960  ÂU�  UN�  ÍcOHM�  fK��  ‰Ë√  w�
 VBML�«  «c�  w�  wI�Ë  fOzdK�  ÎU�zU�  Á—Ëb�  fK�L�«
 W�UIMK�  ÎU�Oz—  1990  ÂU�  fK�L�«  t����«  Ê√  v�≈
 ÎU�Oz—  tMOOF�  W�UIM�«   —d�  U�bM�  2000  ÂUF�«  v�≈

Æ…UO��« Èb� UN� ÎU�d��
* * *

w�UL��ô« w�uI�« X�d�� U{—
 ¨‰uI�  UL�  ¨ÍUC��  Œd�  X�d��  U{—  »UA�«  ÊU�
 ÊUJ�  p�–  qFH�  r�  u�  Æ»e��«  v�≈  ·dF��  Ê√  q��
 w�  dL��«  ÊUJ�  Ë√  ¨ Ëd??O??�   U�UC��  s??�  `��√
 ÊUJ�Ë  ¨…dOB�  …d�H�  qF�  ÊU�  UL�  ¨å…œU�M�«  »e�ò
  ËdO�  ‚«u??�√  b�√  w�  —UC�   UD��  ÎUO�U�  pKL�

Æq�— ‚u� Îö�— lC�Ë ¨U�d�R�
 U�d�“  t�ö�  s�  »e��«  ·d�  U{—  »UA�«  Ê√  ô≈
 Àö�  tM�–  oK�O�  ô  ¨tO�≈  œœd��  ÊU�  Íc??�«  ¨tMOM�
 s� t�b�� U�d�“ v�≈  lL��O� UL�≈  ¨Ÿu��_« w�  «d�

Æt��� s� √dI� w� t{Òd��Ë »e��«
 U�d�“ Ê√ T�u� t�√ ô≈ ÆwL�M� Ê√ —d�Ë U{— lM��«Ë
 ¨U{d�  tO�A��«Ë  ¨u�  ÆsO��«  p�–  w�  ÎUIO�—  sJ�  r�
 vI��Ë ¨…öB�« v�≈ ”UM�« u�b� W�OMJ�« ”d� q��ò

Æ åÎU�—U�
 b��  ¨W�b�d�  s�b�«  w��  ¡UI�d�«  ÂU�√  U{—  r��√Ë

Æ 1952 ÂU� p�– ÊU� w�uK�� rOK�Ë ‘«bJ� wMG�«
 U{—  oO�d�«  …dC�  Íc�«  ‰Ë_«  Í—Ëb�«  ŸUL��ô«
 œœd�� ÊU� t�√ ‰uI� ÆÎU�—U� Ãd�� œU� Æt� …Q�UH� ÊU�
 WD��  WK��  w�  ¨»uB�  ‰¬  s�  w�UJ�«  q��  v�≈
 t�√  t�  qO�Ë  W�ËUD�«  ”√—  vK�  t�  T�u�  ¨f�dF�«
 ¨U{—  t�d{  ÊU??�  d??�¬  h��  ¨V�U�  v??�≈  d�bL�«
 Êu�U��«  ÆÁdEM�  t��F�  r�  d�¬  ÆÂu�   «–  ¨ÍUC�I�«

Æ U�U�«d�Ë  ôb� ÊËb�d�
 Ê√  »—b??L??�«  t??�  Œd??�  ÆÃËd�K�  Ê«c??�??�??�ô«  œ«—√
 ÆÎ «dO�� q{U�Ë ÆdL��«Ë ÆwI�Ë ÆfK�� Æt�UJ� fK��
 ¨W�U�bM�  Î̈UO�UL��«  ÎUO�u�   U�Ë  ÆW�U�_«  W��—  `M�Ë
 ‚—u�  X�«“  U�  UN�UB�√Ë  ¨oLF�«  ‚UL�√  w�  U�—Ëc�

Æ Î «dO�� ÎU�—Ë
 bA�Q�  WL�F�«  s�  Ãd�  Íc�«  s�«uLK�  —œU�  Ã–uL�

Æt� UM�d�Ë Æ»d�«Ë

 ∫g�«u�
 b��Ë  q�U�  bL��  w�d�L�«  wzUM��«  ∫w�d�Ë  q�U�  ©1
 l�u�  v??�«  ‰u??�b??�«  Ÿö??�ô«  V�d�  sL�  Æw�d�  sL�d�«
wwwÆ  WO�UL��ô«  WO�uI�«  W�—u��«   U�uKFL�«  WJ��

ssnpÆinfo

ÆÆÆq�I��L�«  U�«b� a�—U��« w� Ê_Ë
 ÊuO�u�  UNFM�  ¨w�UL��ô«  w�uI�«  Í—u��«  »e��«  a�—U�  s�   UF�ô   UD��  ÓsC����  ¨W�HB�«  Ác�  Ôh ÒB�Ô�
  «uD� w� WO�UC�  U�UL��« t��—U�Ë rN�e� À«d� v�≈ U�d�� «u�U{Q� ¨»e��« —U�� s� W�F� q�«d� w� ÊuO�UL��«

ÆrOEF�« dBM�« o�d� vK�  U��«—

 ÍœU� —«dL��« ¨W Ò�Q� UM�√  p�– ¨b�«Ë qOBH� UM��—U� s� jI�� ô Ê√  V�� ¨UM��ƒ— …dz«œ w� q�I��L�«  vI�� v��Ë
 …b�Ë bO�Q� tMO� X�u�« w� u� ¨WO�UCM�« »e��«  UD�� “«d�≈ ÊS� w�U��U�Ë ¨wK��« a�—U��« q�� U� cM� o�b�� Õ«— w�Ë—

ÆfLA�« THDM� Ê√ v�≈Ë t�U���« cM� w�uI�« œu�u�«
ÆW�_« r��� WLN� UM��—U� W�U��nO�U� VO�� ∫œ«b�≈

á«dÉ°†ædG ∞bGƒªdG øe ô«ãµdG »ah »HÉ≤ædGh »Mô°ùªdG πª©dG »ah ÜõëdG »a õq«ªªdG âjôÑc É°VQ ø«e’G

åWBON�«ò «d���—Ë« œuI� X�d�� U{— ©UI�ô sO�_«® oO�d�«Ë wMG� nO�U� w�“ ÊUMH�« X�d�� U{— sO�ô«

 s�� ÁUO� THD� ôË ¨b�b��« ô≈ b�b��« qH� ö� Ÿœ«d�« œd�« s� b� ô ÊU� 
  «dzUD�« d�� ¨…œUCL�« —UM�« ô≈ UN�HD� ô –≈ sLO�« VOB� w��« —UM�« WOM�«
 …—U�≈  t�  rFM�  Íc�«  ¡ËbN�«  UN�Ëb�   e�  w��«  a�—«uB�«Ë  …dÒO�L�«
 qJA� X�U�√ UN�√ ô≈ ¨UN�«b�√ rEF� X�U�√ Ê≈Ë w�Ë Æ—U�œ“ô«Ë ¡U�d�«
 w�O�«d��ô«  vMFL�U�  Í√  ¨ ÒÍËœ  dOG�  sJ�Ë  ¨Èd�√  ÎU�«b�√  d�U��  dO�
 ◊U�Ë√  w�  V�d�«  s�  W�U�  WF�u�Ë  —«c�ù«  ”«d�√  W�—U�  ¨w�HM�«Ë
 ©åqOz«d�≈å?�® s�d�U�L�« ÁU��√Ë ¨W�œuF��U� s�d�U�L�« sLO�« ¡«b�√
 WOMLO�«  U�dC�« bF� ¨ UI�K� s� rNOK� s Ó�Ë U�Ë …b��L�«  U�ôu�«Ë
 …b�b��«Ë ¡UFM�Ë …bF� ‰U� Íc�« w�«—U�ù« ÍœuF��« œd�« bF� UL�
 r�œËœ— W�d� w� ÎUOK� «b� Íc�« d�_« ¨vK�� sOO�bL�« s�  U�� l�Ë√Ë
 ÎU�—u�Ë Î «bFB� d�¬ iF�Ë ÎUJ��d� ÎU�d�� UNCF� ¡U� w��« rN�U�UO�Ë

ÆÁbM� n�u��« o���� ô ÎU��UN�� Y�U� iF�Ë
 Òœd�«  ‰u�� lOD��� ô w��«Ë ¨sDM�«Ë X�U� sO�d�L�«  ”√— vK� 
 d�A�«Ë  dA��«  ·bN��«  Íc??�«Ë  Î̈U�d�U�  u�Ë  –  ÍœuF��«  w�«—U�ù«
 ·«d�√ ÎU��UD� ÍœuF��« ÁdOEM� sJMK� WO�—U��« d�“Ë qB�« ¨d���«Ë
 …—Ëd{  v�≈  ÎUO�«œ  ¨w�U��ù«  w�Ëb�«  Êu�UI�«  ÂUJ�Q�  Â«e��ôU�  »d��«
 Ê≈ ‰uIO� Îö�U�� vN�√Ë ¨WOLK��« qzU�u�U� ·ö��« q�Ë »d��« ¡UN�≈
 w�dO�_« „U��—ô«Ë Ã«d�ù« «b� UL� ¨W�œuF��« s� ŸU�b�U� W�e�K� Áœö�
 r�b�√ ‰U� bI� ÆWO�dO�_« …—«œù« wH�u�  U��dB� w� ÎUC�√ ÎU�{«Ë
 —«d�  Ê≈  wall street journal  ©‰U�—u�  X�d��  ‰«Ë®  WHO�B�
 ÂUN�ô ÊËd�¬ V�–Ë ÆÎöI��� ÎUOML� Î «—«d� ÊU�  «—U�ù« »dC� ¡UFM�

Æ «—U�ù« vK� Âu�N�« —«d� w� W�—UAL�«Ë ¡UFM� i�d��� Ê«dN�
  «—U�ù« bN� w�u� qB�« XOMO� w�U�H� ©wKOz«d�ù«® ¡«—“u�« fOz— 
 ¨sLO�«  »dC�   «—U�ù«  o�  Î«b�R�Ë  wMLO�«  åÊ«ËbF�«ò  ÎUM�b�Ë  Î «bFB�
 ·u�uK� t��uJ� œ«bF��« b�√ UL� ¨Ê«ËbF�« «c� w� Ê«d�≈ —Ëœ vK� Î«œbA�
 s�   «—U??�ù«  X�K�  ÆWOM�_«   U�uKFL�«Ë  WO�U�uK�b�U�   «—U??�ù«  l�
 Íc�« d�_« u�Ë W�b�b� »U�� ¡UM�Ë  u�d�U� a�—«u� b�b��« UNHOK�
 »U�I�« ¡UM� ÒÊ√ r� ¨—«dI�« W��U� sDM�«Ë s� t�KD� Ê√ v�Ë_« s� ÊU�
 ‰U� w� Á—UE��«  «—U�ù« lOD��� s� ÎU��Ë ‚dG��� W�Q�� W�b�b��«
  U�uEM� ô ÊQ� dO�c��« l� ¨UN�«dO��Ë UN��—«u� ‚ö�≈ ¡UFM� XH��
 ”bI�«  nO�  W�dF�  w�  WO�UF�  X���√  W�b�b��«  W�I�«  ôË   u�d�U��«

Æ…e� w� W�ËUIL�«Ë ‰ö��ô« sO� dN�√ cM�  d� w��«
 l� o�«d� UL�≈Ë ¨ «dÒO�L�«Ë a�—«uB�« vK� dB�I� r� wMLO�« nBI�« 
 œ—Ë U� u�Ë Æ‰Ë_« nBI�«  «—U�ù« vK� Á—d{ w� Í“«u� w�ö� nB�
 r�  «—U�ù« Ê√ b�√ Íc�« l�d� vO�� wMLO�« ÍdJ�F�« o�UM�« ÊU�� vK�
 UL�≈Ë ¨ÊuLCL�« —UL���ô«Ë —«dI��ô«Ë s�_« W�«Ë UN�Q� w�Òb� UL� bF�
  U�dA�« `BM� tÒ�√Ë ¨—UL���ö� ôË gOFK� ô WM�¬ dO� W�O� X���√
 Ê«–¬ Ê√ b� ö� tF�D� ÊU�� ‰UL�« ”√— Ê√ UL�Ë ¨UN�—œUGL� s�dL���L�«Ë

ÆW�uKDL�« W�b��U� l�d� Âö� XDI��« b� s�dL���L�«
 sOF�d� sO�u��� vK� X�ÒdB� v�Ë_« WE�K�« cM�Ë U�—Ëb�  «—U�ù« 
  U��dB��  ‰Ë_«  Èu��L�«  q�L�  ¨X�U�Ë  Íb??�  Y�U�  Èu���Ë
 ¨b Ò�u�Ë œÒb� Íc�« ‘U�d� —u�√  «—U�ù« bN� w�u� w�UO��« —UA��L�«
 »U�√ wz«uA� qJA� sLO�« X�bN��« w��«  «—UG�U� w�U��« Èu��L�«Ë
 ‰ËR��  Y�U��«  —U�L�«  œU�  sO�  w�  ¨UN�  ÎUO�ö�≈  ÎU�“Q�  q��Ë  sOO�bL�«
 Ê«dN� l� WF�d��« t�ôUB�« Èd�√ Íc�« b�«“ s� ÊuM�� aOA�« s�_«
 W��«œ  U�ö� ÂU�√ b� t�« ÷d��« w��«Ë Î̈ «d�R� UNOK� ÎUHO{ ÊU� w��«
 —UB�« Èb� Ê«dN� q�b�� ÊQ� »U���L�« VKD�« t� `O�� ·u� UNF�
 tOK�  Ê√  ÊU�  Òw�«d�ù«  œd�«  Æ «—U??�ù«  ·«bN��«  n�u�  r�u�b�Ë  tK�«
 fO�Ë „UM� —«dI�U� Æd�U�� qJA� ¡UFM� l� Á—u�√ VO�d�Ë ‰UB�ô«
 b�d� ôË sDM�«Ë l� ÍËuM�«  U�œU�� w� WJLNM� Ê«dN�Ë ¨Ê«dN� w�
 qB� u� Íc�« d�_« Æw�Ozd�« nKL�« vK� WO�d� U�«d�  UHK� q�b� Ê√
 U� vK� ÊuM�� aOA�« b�� r�Ë ¨UNM� vM� w� w�  UC�UI� w� XK�b�
 ÊUL Ô� ÂuI� YO� ¨‚—U� s� r�O� UN�UDK�Ë jI�� ô≈ tO�≈ Q�K� s Ó� Ëb��

ÆsO�dD�« sO� W�U�u�U�
 ÒÊ≈  ∫t�uI�  ÍœuF��«  ÁdOEM�  sJMK�  WK�U��  Ê√  ‰U��«  s�  VOG�  ô  
 …bF��� UN�√ ‚ö�ù« vK� wMF� ô Áœö� s� ŸU�b�U� W�e�K� sDM�«Ë
 lH�dL�« dF��U� Õö��« s� Î «b�e� UNFO� wMF� UL�≈Ë ¨UNK�√ s� ‰U�IK�
 q�UIO� ©qOz«d�≈® b�b��« UNHOK� ÊQ�  «—U�ù« œUI��« U�√ ¨Áœb�� Íc�«
 q�√ s� ô≈ q�UI� ô ©qOz«d�≈®?� ¨dEM�« dOB�Ë fzU� œUI��« uN� UNF�

Æ©qOz«d�≈®
 öB�  Ê√  sJL�  Èb�  vB�√  v�≈  U�K�Ë  b�   «—U???�ù«Ë  W�œuF��«  
 r�Ë bI�Ë Õö�Ë …u�Ë –uH�Ë ‰U� s� ULN�«Ëœ√ q�U� sO�cHM��� tO�≈
 b�Ë ¨WOMLO�«  P�UHL�« s� b�e� —UE��« ULNOK� ULO� ¨b�eL�« ULN�b� b ÔF�

Æw{UL�« sOM�ô« wMLO�« —UB�ù« s� WO�U��« W�N�« ULN�K�Ë
 UN�Q�  ¨nz«e�«  lO�d�«  bI�  w�  XM�  ¨—ôËœ  Ëd���«   U�OA�  iF�  
 pKL�  UL�  UN�√Ë  ¨UNOKGA�  …œ«—≈  W�bK�Ë  ¨UN�œ«—≈  ÷dH��  ¨vLE�  ‰Ëœ
 Ê√  vK�  …—œU�  ¨W�—U��≈  WOzUC�   «uM�Ë  ¨WO�U�  iz«u�Ë  WHO�Ë  s�
 ¨f��  dF��  rN�  sO{—UF�  nO�u��  UNM�  W�uKDL�«   «bM�_«  cHM�
 XM�Ë  ¨W�—u�Ë  ‚«dF�«Ë  UO�O�Ë  Ê«œu��«  w�  UN�«—ôËœË  UNH�√  X Ò�b�
 UNI�eL�Ë UNMOF� ‰Ëb�« UL�≈Ë ≠ V��� WLE�_« ◊UI�≈ ô ≠ U�—ËbIL� Ê√
 »dA��Ë UN�UL�√ d� w� XF�Ë sLO�« w� UNMJ�Ë ¨UN�UFL��� o�eL�Ë
 ¡«dF� b�√ ‰U� ÎUL�b�Ë ªs�d�x� UN��Òd� Ê√ o�� w��« UN�«– ”UJ�« s�

∫ UIKFL�«
 Y�b��U�  UNM�  u??�  U??�Ë  «u??L??�??�–Ë  r�LK�  U??�  ô≈  »d??�??�«  U??�Ë  

 ÆÆÆr Ó�d�L�«
WK��L�« sOD�K� fl sOM� fl dOHJ�« w� rOI� wMOD�K� w�UO�*

...ácô©ªdG âª°ùM É«°ShQ

 (1¢U áªàJ)

 (1¢U áªàJ)...ójóëdG qπØj ’

 WDI� r�bI� ZOK��U� jO�√Ë ¨W�ËUIL�« WN�«u� w� rN�“Q� l� q�UF�K� ÊuOKOz«d�ù«Ë
øw�UO��« ¡UDG�«Ë ‚öD�ô«

 rO�d�� w�dO�_« ÀuF�L�« ‰u�Ë l� bOF� s�� U�Ë Î̈ «—«d� W�Ë«e�« Ác� w� UMK� ≠
 —UB��« d�� sH� bF� U� Ê≈ ¨ ËdO� v�« ¨s�U�A�u� ”u�¬ ¨ÊUM�K� W�d���« œËb��«
 ÊU���UG�√ s� »U���ô« s�“ w� UNOK� œd�U� w�dO�_« —«dI�« WFO�� Ê≈Ë ¨UNK�� U� dO�
 X�U�  w��«  ◊UI�ù«  W�UO�  s�  l�«d��«  s�  q�  ¨»d��«   U�dE�  ◊uI�  s�  d�F�
 s� W�—u� d�� dB� s� “UG�«Ë Êœ—_« s� ¡U�dNJ�« —«d���« ¡UM���U� ¨ÊUM�K� …—dI�
 v�« »U�c�« …—uD�� WOKOz«d�≈ WO�dO�√ W�UM� s� Õu{u�« b�b� dO�F� ¨ U�uIF�«
 ÒÍœU�√ VOIM� sH� `�B� b� —UB��« d�� sH� Ê≈Ë ¨W�UNM�« v�� WN�«uL�« —UO�
 ÈeGL�« u� «c�Ë ÆWIDML�«Ë ÊUM��  ôœUF� U�d�� dOG�Ë W�ËUIL�« UNOL�� “UG�« s�
 jO�u�« —Ëœ VFK� W�UD�« ÊËRA� Êb�U� u� fOzdK� ’U��« —UA��L�« œUH�ù bO�u�«
 W�{«Ë WOKOz«d�≈Ë WO�dO�√ WÒO�ö�≈ n�«u� q� w� ¨W�d���« œËb��« rO�d� WOC� w�
 rO�d��« nK� w� WOKOz«d�≈  ô“UM� r�bI� »uKDL�« Ê≈ ‰uI� ¨W�U�B�« w� …—uAM�Ë
 YO��  ÎôbF�  23  j��U�  ‰u�I�«  Õd�IL�  ‰Ë«b��«  r��  UM�Ë  Æw�UM�K�«  ‰u�I�«  œËb��
 Î«—U�≈ ÊuJ� Ê√ t Ò�u��« «cN� sJL� qN� ¨WO�UM�K�« WB��« sL{ s� U�U� qI� sLC��

 ø»d��« t��UN� sJ� r� U� t� WLO� ô Íc�« bOFB��« WO{d� vK� WOM��  U�UO��
 X��  ¨÷ËUH��«  `��Ë  Ÿ«eM�«  j�d�  WO�ö�≈  WO�UO�  W�UI�  WO�OK��«  W�—u�«  ≠
 bNAL�« s� Á—UO�Ë Íd�d��« fOzd�« vK� »U���ô« ÷d� ·ö�� ¨WO�dO�_« sOF�«
 VO�d�� ¡«u� ¨W�U��« UN�U�U�� UN� …œdHM� W�œuF� …uD� qJA� Íc�« ¨w�U���ô«
 vK� g�uA��« d�� w�dO�ú� W�œuF� qzU�d� Ë√ ÊUM�� w� W�œuF�K� WOF���« XO�
 q�I��� ‰u� »–U���« ‚UO� w� ¨sDM�«Ë t� r�N� Íc�« w�UM�K�« w�U���ô« —U�L�«
 …—bI�« œËb� vK� ‚UH�« W�UOB� W�ÒbI� WO�OK��« W�—u�U� p�c�Ë ¨ÍœuF��« ‘dF�«
 WO�OK��«  U�UO��« l� „U���ö� WO�ö�ù« ·uI��« iOH��� bNF��« vK� WO�UM�K�«
 u�Ë  ¨W�ËUIL�«  Õö�  q�I���  ‰u�  ‘UIM�«  »U�  `�H�  œ«bF��ô«  Êö�≈Ë  ¨WN�  s�
 Èb�≈ v�« ÊUM�� l� WO�OK��« W�“_« q�u��Ë ¨WO�U�b�« WO�O�«d��ô« Ê«uM� X��
 WO�dO�_« sOF�« YO� ¨W�—u� »uM� s� tK�«  »e� V��� W�œUN�«  jGC�« ‚«—Ë√
 »U���ô« —U�� o�d� vK� w�dO�_« »U���ö� V�UM� ŒUM� dO�u�� ¨WOKOz«d�ù«Ë
 s�√  vK�  w�dO�_«  oKI�«  ‚«dF�«Ë  W�—u�  w�  tKDF�Ë  ¨ÊU���UG�√  w�  √b�  Íc??�«
 …—bI�« ¡U�œ« ô d�U�L�« nOH�� vK� WOF�«u�« WO�dO�_« WH�u�« ÂuI�Ë ¨åqOz«d�≈ò
 ¨W�ËUIL�« Õö� q�I��� ôË ¨÷ËUH�K� W�ËdD� WIO�b�« a�—«uB�« ö� ¨UNzUN�≈ vK�
 ÆWO�OK� Ë« WOKOz«d�≈ Ë√ WO�dO�√ W�UO� Í« W�U� ‚u� t�√ ÎULK��  U� ULNM� q�Ë
 UNO� „—UA� WO�UM�� W�uJ� r�œ d�� d�U�L�« iOH�� w� WM�«d�« sDM�«Ë WH�ËË
 jGC�«Ë ¨b�d���« s� ÎU�UM� d�u� Íd�� rO�d�Ë ¨÷uNM�« vK� UN�b�U��Ë tK�« »e�
 »uM� w� W�œUFL� ÎUFM� ¨W�—u� »uM� s� t�«b�Ë tK�« »e� V��� ¨ÕU�� U� qJ�

ÆW�—u� s� w�dO�_« »U���ö� ÎöON�� ¨ÊUM�� »uM� W�œUF� t�A� W�—u�
°WO�U��« ”Ëƒd�« iF� vK� œ—U��« ¡UL�« s� qOK� ≠

 (1¢U áªàJ) ... q»é«∏îdG QGòfE’G

áfRGƒªdG »a ¿RGƒàdG ô«jÉ©e

 s�  W�“«uL�«  X�d�√  w��«  nFC�«  ◊UI�  s�  ŸU�b�«  w�  œUMF�«  s�  l�«d��U�  ¡b��U�  W�uJ��«  XKF�  ÎUM��  ≠
 bL�F� UN�≈ UN�MÒLC� w��« ÂU�—_« X�U� U�bF� ¨W�Ëb�« W�UO�� WO�UL��ô«Ë W�œUB��ô« W�uN�« r�— w� UN�HO�Ë
 Òw�dL��« —ôËb�«Ë ¡U�dNJ�«Ë n�UN�« dO�«u� …œU�“ d�� œËb�L�« q�b�« ÍËc� Î «dB� ¡U��_« qOL�� vK� UN�«œ—«Ë w�
 l� V�UM�� i�uF� Í√ s� sOH�uL�« UN�UIH� w� Âd��Ë ¨W�UCL�« WLOI�« W��d{ vK� WÒO�U{≈ W��d{ ÷d�Ë

Ær�«d�L�« —UON�ô« ¡U��√ WN�«uL� nOJ� ¨…b�b��« ¡U��_« …œU�“
 ¡w� UNO�≈ Ê“«u��« …œU�≈Ë ¡w� œËb�L�« q�b�« ÍË– vK� UN�u�� nOH�� Ë√ UNKOL��Ë W�“«uL�« sO��� ≠
 s� t�dF�Ë W�“«uL�« l{Ë s Ó� t�dF� Íc�« rKF�« q�U� w� q� ¨dE�  UN�Ë X�O� dO�UF� Ê“«u��« …œU�ùË Æd�¬
 sL�Ë øV�� ÍQ�Ë UNzU��√ l�“u� r�� s Ó� vK�Ë œ—«uL�« qOB�� r�� s�√ s� ∫sO�N�u� qB�� w�Ë ¨UN�uA�UM�

øV�� ÍQ�Ë UNM� bOH��� s Ó�Ë  UIHM�« V�c�
  «d� l�—√ V�«Ëd�« …œU�“  UIHM�« qLA� Ê√ ÊËœ s� Ê“«u��« s� v�œ√ b� s� Y�b��« sJL� ô W�“«uL�«  UIH� w� ≠
 wMF� «c�Ë ÆWLOI�« Ác� s� dA� W�� s� b�«Ë Êü« w� ULMO� ¨—UON�ô« q�� UN�LO� l�— UN�LO� qF� Í√ ¨q�_« vK�
 Î̈ «dI� b�_«  U�H�« ‰UDO� W��M�« Ác� ‰œUF� UL� sOH�uL�« dOG� W�“«uL�« w� w�UL��ô« r�b�« jD� Òr{ Íd�� Ê√
 ·dB�Ë W�Ëb�« sO� ÒÍd��œ ÒwL�« dF�� fO�Ë WOKFH�« WLOI�« dF�� W�UH� …—uB� ¡U�dNJ�« q�uL� ÂU�—√ dONE�Ë
 Ác� rNLOK��� ÊUM�� ·dB� —«d� UN�“«u� ¨WÒOL�Ë —UF�Q� rNFz«œË s� vI�� U� lO� s� tML� Êu�œuL�« l�b� ÊUM��

Æ¡U�dNJK� UNFO� dF�� lz«œu�«
 hM�« w� u�Ë ¨ «œ—«u�« Ác� qOB�� —bB� u� Ê“«u��« —UOF� ¨ «d� l�—√  œ«“ w��« W�“«uL�«  «œ—«Ë w� ≠
  «œ—«u�« l�“u� u� v�œ_« b��«Ë ¨·—UBL�« Ë√ ÊUM�� ·dB� s� œ—u� Í√ UNO� fO�Ë ¨w�UM�K�« pKN��L�« wK�_«
  öLF�« s� l�� Íc�« ÊUM�� ·dB� tF�bO� U�Ë ¨rN�öN��« dO�«u� w� ÊuO�UM�K�« tF�bO� U� sO� WH�UM�
 W�œUB��« Ë√ W�—U�� dO�  ö�u��� X�U� w��« ·—UBL�« tF�b�Ë ¨—UON�ô« q�� t�b� ÊU� U� ·UF{√ WF�� WÒO�—u�«
 UN���UD� ÷d�H�Ë —UON�ô«  «uM� ‰ö� —ôËœ  «—UOK� …dA� s� b�e� WLOI� Ã—U��« v�« ‰«u�ú� ÎU��dN� d��F�

Æv�œ√ b�� ¨UNM� Vz«dC�

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG



6 �إعالنات / تتمات

إعالن تلزيم
تجري الجامعة اللبنانية مناقصة عامة 
اإلدارة  ل��زوم  تنظيف  أعمال  تقديم  لتلزيم 
المركزية والمكاتب التابعة لها في الجامعة 
اللبنانية على أساس سعر يقدمه العارض 
وذلك في مبنى االدارة المركزية – المتحف.

 2022/2/8 ب��ت��اري��خ  ال��ث��الث��اء   ي��وم 
الساعة 12.00.

المناقصة  في  لالشتراك  العروض  ُتقدم 
الحصول  يمكن  ال��ذي  الشروط  دفتر  وفق 
المركزية  اإلدارة  في  اللوازم  دائرة  من  عليه 

– المتحف.
الدائرة  قلم  إلى  االشتراك  طلبات  ُتقدم 
اإلدارية المشتركة في اإلدارة المركزية قبل 
يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة 
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء المناقصة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2022
رئيس الجامعة اللبنانية 
بسام بدران
التكليف: 20

خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية غ )7( 

بالصورة الغيابية.
ب��ت��اري��خ  المحكمة  ه���ذه  ح��ك��م��ت  ل��ق��د 
حسن  محمد  المتهم  على   2021/12/16
جنسيته  ليف،  بيت   /51 /سجل  حميد 
مشروع  الكفاءات  في  اقامته  محل  لبناني، 
 -  30 بلوك  ومنصور-  سبيتي  المريجة 
زينب  والدته   ،03/352341  � أرض��ي  ط 
وجاهياً  أوق���ف   ،1983 م��وال��ي��د  ح��م��ود، 
في  سبيله  وأخلي   2005/7/28 بتاريخ 
2006/5/29، ومن ثم فّر من وجه العدالة 
األشغال  التالية،  بالعقوبة  فاراً،  يزال  وما 
مدة  واحتساب  سنوات  ثالث  مدة  الشاقة 

توقيفه وتضمينه الرسوم 
رسم محكمة 25.000 ل.ل
تعاضد قضاة 5.000 ل.ل 

المجموع 30.000 ثالثون ألف ل. ل
201/640/639 ق.ع. من  للمواد  وفقاً 
محاولة  جناية  الرتكابه  العقوبات  قانون 

سرقة.
المدنية  الحقوق  من  إسقاطه  وق��ررت 
مدة  طيلة  أم��وال��ه  إلدارة  قيماً  له  وعّينت 

فراره.
في 2021/12/16

الكاتب                                                    الرئيس
فيفيانا دمج                             جمال الحجار  
التكليف:  24

خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائّية غ )6( 

بالصورة الغيابية.
ب��ت��اري��خ  المحكمة  ه���ذه  ح��ك��م��ت  ل��ق��د 
مراد  سميرة  المتهمة  على   2021/12/7
التبانة،   /690/ سجلها  ال��م��ش��ح��اوي، 
مقيمة  إقامتها  محل  لبنانية،  جنسيتها 
 ،1991 عمرها  مريم،  والدتها  التبانة،  في 
 /2012/9/18 بتاريخ  وجاهياً  أوقفت 
الذي  العقوبة  تنفيذ  بعد  سبيلها  وأخلي 
ثم  سنوات،  سبع  والبالغة  تقضيته  تقّرر 
 2021/10/12 في  تقرر محاكمتها غيابياً 
مدة  الشاقة  األشغال  التالية،  بالعقوبة 

خمس عشرة سنة وتضمينها الرسوم. 
رسم محكمة 25.000 ل.ل
تعاضد قضاة 5.000 ل.ل 

المجموع 30.000 ثالثون ألف ل. ل.
وفقا للمواد 549/ 220/219 من قانون 
جناية  الرتكابها  أسلحة  و73  العقوبات 

االشتراك في القتل.
المدنية  الحقوق  من  إسقاطها  وق��ررت 
مدة  طيلة  أموالها  إلدارة  قيماً  لها  وعينت 

فرارها.

في 2021/12/16
الكاتب                                                    الرئيس
فيفيانا دمج                                رندا كفوري  
التكليف:  24

خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائّية غرفة 

)7( بالصورة الغيابية.
ب��ت��اري��خ  المحكمة  ه���ذه  ح��ك��م��ت  ل��ق��د 
موريس  اندره  المتهم  على   2021/12/9
 9 السجل  رق��م   – لبناني  جنسيته  فاضل 
إقامته  محل  بشري،  صعب  بني  مزرعة 
ال���ب���وار م��ش��روع ج���وزف ن��اص��ي��ف ق��رب 
روب��ن  ملك   1 ط.  الحكومي  المستشفى 
خليل، هاتف 71/972971، والدته فياالت 
الطحان، مواليد 1972/ مزرعة بني صعب 

بشري.
واخلي   2016/9/7 بتاريخ  اوق���ف 
اوق��ف  ث��م   2017/9/25 ف��ي  سبيله 
في  سبيله  وأخ��ل��ي   2018/11/27 ف��ي 
2019/12/12 وتقرر محاكمته غيابياً في 

التالية: 2021/7/8 بالعقوبة 
بالمتهم  الشاقة  األشغال  عقوبة  انزال   
واحتساب  سنوات  اربع  لمدة  فاضل  اندره 

مدة توقيفه وتدريكه الرسوم 
رسم محكمة 25.000 ل.ل
تعاضد قضاة 5.000 ل.ل 

المجموع 30.000 ثالثون ألف ل. ل.
العقوبات  قانون  من   508 للمادة  وفقا 

الرتكابه جناية فعل مناٍف للحشمة.
المدنية  الحقوق  من  إسقاطه  وق��ّررت 
مدة  طيلة  أم��وال��ه  إلدارة  قيماً  له  وعينت 

فراره.
في 2021/12/16

رئيس قلم محكمة التمييز الجزائية
منى كلوت
الرئيس  جمال الحجار
التكليف:  24

إعالن تبليغ ألحكام المادة 409 أ.م.م
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس

بالمعاملة التنفيذية رقم 2021/208
يوسف  فالديمير  ناتاليا  عليها:  للمنفذ 

يوفا مجهول اإلقامة
رق��م  التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 
المنفذ  من  بوجهك  المنفذة   2021/208
ف����وزي ص��ل��ي��ب��ا ب��م��وج��ب ح��ك��م ال��غ��رف��ة 
تاريخ   2021/53 رقم  بالشمال  اإلبتدائية 

2021/04/29
بالذات  الدائرة  لقلم  حضورك  يقتضي 
اإلن��ذار  الستالم  القانونية  بالوساطة  أو 
ضمن  لك  مقام  واتخاذ  ومرفقاته  التنفيذي 
اإلنذار  مهلة  أيام   5 بمهلة  والجواب  نطاقها 
يعتبر  وبانقضائها  النشر  مهلة  يوماً  و30 
كل تبليغ لك ضمن نطاقها صحيحاً ويصار 

لمتابعة التنفيذ حتى آخر المراحل.
مأمور التنفيذ حاتم عثمان

تبليغ مجهول مقام
في  األول��ى  ال��درج��ة  محكمة  رئيس  من 
سلهب  لبيب  القاضي  بعبدا  لبنان  جبل 
فادي  المستدعون  تقدم  الرابعة   الغرفة 
الريس  أمين  وف��راس  وفريال  الدين  وفخر 
يطلبون   2021/10278 ب��اإلس��ت��دع��اء 
تاريخ   1817 ي��وم��ي  إش���ارة  شطب  فيه 
حصة  على  احتياطي  حجز   1969/8/9
في  االرثية  الريس  سليم  شفيق  الدكتور 
الحاجز  لمصلحة  وخ��الف��ه  ال��ع��ق��ار  ه��ذا 
دائرة  عن  صادر  بقرار  الريس  داود  سلمان 
 35 بملف   69/8/8/61 رقم   عاليه  تنفيذ 
 1973/1/9 تاريخ   102 يومي  واش��ارة 
حجز احتياطي صادر عن اجراء عاليه رقم 
ضد  الريس  داود  سليمان  لمصلحة   73/2

/1220 العقار  عن  الريس  سليم  شفيق 
عاليه  

به  التقدم  يستطيع  إعتراض  له  من  كل 
عشرين  مهلة  خالل  المحكمة  هذه  قلم  أمام 

يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

وكيل  المعوشي  ان���دره  مايكل  طلب 
هيكل  من  المشتري  حسون  شهيد  جرجس 
نعمة الله حسون سندي ملكية بدل ضائع 
و   1292 العقارين  في  البائع  حصة  عن 

1559 بريح
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف

عائده  وكيل  حسين  علي  أحمد  طلب 
ضائع  بدل  ملكية  سندي  الشرفاء  شريف 

في العقارين 414 و 1074 سبلين
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال

طلب ليمارو إبراهيم ديب بالوكالة سند 
بدل ضائع عن ملكية الرا وديع الياس ديب 

بالعقار 791 - كفرحبو 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال

طلبت نازك أحمد الشيخ محميد باألصالة 
 - 722 عن نفسها سند بدل ضائع بالعقار 

المقسم 69 - بساتين طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال

المجيد بيسار بوكالتها  طلبت ريما عبد 
عن رنا محمد توفيق أدهمي بصفتها إحدى 
ضائع  ب��دل  سند  غانم  ب��در  يوسف  ورث��ة 

بالعقار 3314 بساتين طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال

عن  باألصالة  الحفار  محمد  عامر  طلب 
 759 بالعقار  ضائع  ب��دل  سندين  نفسه 

التل المقسمين 13 و 18 - 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال

طالل  ع��ن  بوكالتها  دي��ب  هند  طلبت 
 2404 فيروز ديب سند بدل ضائع بالعقار 

- المقسم 17 بساتين طرابلس 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
وسام ولي الدين

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

طلب أمين حنا خليل بالوكالة عن سليم 
جرجس خليل سند بدل ضائع للعقار 378 

عابا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

بالوكالة  فنيانوس  رزق  سيمون  طلب 
عن شركة اوربان ارت - لبنان ش.م.ل سند 

بدل ضائع للعقار 4/2208 مجدليا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكوره

بالوكالة  ساسين  الياس  المحامي  طلب 
عن حارس نبيل طنوس سندي بدل ضائع 

للعقارين 334 و 335 نيحا 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
مارون مقبل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

علي  وكيل  البساط  منير  اسامة  طلب 
بدل  سند  مشتري  بصفته  دب��وس  احمد 
محمد  بإسم  عدلون   436 للعقار  ضائع 

عقيل طحان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا  

سمير  وفاء  لموكلته  صالح  يحي  طلب 
حيدري سند بدل ضائع للعقار 1855 حارة 

صيدا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب المحامي عدنان سعيد وكيل حسن 
سالمي  حسن  فاتن  وكيل  سالمي  خليل 
للعقار  ضائع  بدل  سند  مشترية  بصفتها 

659 يانوح بإسم علي خليل سالمي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

عبد  لمورثه  عليان  توفيق  رائ��د  طلب 
الحسن عقيل عليان سند بدل ضائع للعقار 

270 ديركيفا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

لموكله  خليل  اب��و  عاطف  محمد  طلب 
الرضا سند بدل ضائع  محمود موسى عبد 

للعقار 928 القليلة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

سندات  قّيم  بصفته  حماده  حسن  طلب 
ديركيفا   443 و   224 للعقارين  ضائع  بدل 

بإسم محمد حسين الحاج علي حماده. 
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور 

مهدي  محمود  وكيل  خليل  جهاد  طلب 
زيدان لمورثه مهدي محمد زيدان سند بدل 

ضائع للعقار 11/1005 صور. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري
حسين خليل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لمورثته  جمول  مصطفى  قاسم  طلب 
ضائع  بدل  قيد  شهادة  جمول  احمد  حمده 

للعقار 957 عزة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسين علي صباح سند تمليك بدل 
ضائع للعقار 3801 نبطية التحتا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب محمد عبد الحمود غبريس بوكالته 
عبد  عن  بوكالته  كعور  محمد  حسين  عن 
علي  ابراهيم  لموكله  حرب  احمد  الرحيم 
 46 للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  حجازي 

جبشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  حسن  عبدالله  امين  طلب 
نجم  علي  رض��ا  لمورثها  نجم  رض��ا  فاتن 
702 حومين  شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

قيد  شهادة  ترحيني  علي  يوسف  طلب 
بدل ضائع للعقار 2100 عبا.

للمراجعة للمعترض 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بصفته  ح���رب  مصطفى  محمد  ط��ل��ب 
حرب  ذي��ب  مصطفى  البائع  م��ن  مشتري 
نبطية   262 للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة 

التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب عبد الهادي موسى حجيج شهادة 
قيد بدل ضائع العقار رقم 279 بريقع.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  دحويش  قاسم  عماد  طلب 
حنان احمد مهدي المشترية من البائع مالك 
تمليك  سند  عليان  الكريم  عبد  اكرم  العقار 
 3361 العقار  من   13 للقسم  ضائع  ب��دل 

كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  دحويش  قاسم  عماد  طلب 

من  مشتري  بصفته  طفيلي  محمد  حسين 
طفيلي  اسعد  محمد  العقار  مالك  البائع 
دير   1570 للعقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة 

الزهراني.
للمراجعة للمعترض 15 يوماً 

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  دحويش  قاسم  عماد  طلب 
المحامي رينه قبالن القبعيتي بوكالته عن 
زينا فضل ايوب لمورثها كاظم خليل بركات 
قيد  شهادتي  بركات  محمد  خليل  ولمورثه 

بدل ضائع للعقار 134 يحمر.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  فياض  حسن  مشهور  طلب 
ذيبه ابراهيم مصري لمورثها ابراهيم قاسم 
مصري ولمورثه جواد قاسم مصري سندي 

تمليك بدل ضائع للعقار 259 انصار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

تمليك  سند  توبه  يونس  حسين  طلب 
بدل ضائع للقسم 16 من العقار 2120 دير 

الزهراني.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  نظام  حسين  حسن  طلب 
عبد  امين  لمورثه  تميم  الرحمن  عبد  سمير 
 894 ضائع  بدل  قيد  شهادة  تميم  الرحمن 

عزة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب كامل حيدر صباح لموكليه عباس 
علوش  علي  ومريم  صباح  محمد  واحمد 
من   4 للقسم  ضائع  ب��دل  تمليك  س��ن��دات 

العقار 297 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

يحي  لمورثها  عاصي  علي  زينب  طلبت 
ضائع  بدل  تمليك  سندي  عاصي  عبدالله 

للقسمين 7 و 4 من العقار 2538 انصار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب حسن محمد ايوب سند تمليك بدل 
ضائع للقسم 5 من العقار 1610 النميرية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

معتوق  ع��ل��ي  اح��م��د  ال��م��ح��ام��ي  ط��ل��ب 
بوكالته حسين علي جمعه بصفته مشتري 
المشترية  جمعة  احمد  نسيمي  البائعة  من 
جمعة  احمد  حسن  العقار  مالك  البائع  من 
692 حومين  شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

الفوقا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بدل  قيد  شهادة  مهدي  جميل  نها  طلب 
ضائع العقار 569 قصيبة.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب المحامي احمد علي معتوق لموكله 
بدل  قيد  شهادات  نعمة  الرضا  عبد  حسين 

ضائع للعقارات 20 و 91 و 92 حبوش.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لموكله  معلم  سليم  علي  حسين  طلب 
ضائع  بدل  تمليك  سند  حيدر  احمد  مهدي 

للقسم 11 بلوك B من العقار 246 تول.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

بصفته  ش��م��س  م���ال���ك  ع��ل��ي  ط��ل��ب 
مالك  وليال  شادية  ولموكلتيه  الشخصية 
 9 للقسم  ضائع  بدل  تمليك  سندات  شمس 

من العقار 269 نبطية الفوقا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

عن  بوكالته  السيد  علي  حسين  طلب 
احمد عدنان علي احمد لموكله عدنان محمد 
 5 للقسم  ضائع  بدل  تمليك  سند  احمد  علي 

من العقار 3658 كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

حايك  حسين  محمد  المحامي  طلب 
مستراح  علي  محمد  زينب  ع��ن  بوكالته 
بصفته  م��س��ت��راح  اح��م��د  ع��ل��ي  لموكلها 
ف��ران  علي  ام���ال  ولموكلته  الشخصية 
 1488 للعقار  ضائع  ب��دل  قيد  شهادتي 

عدشيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

نعمه  لموكله  جزيني  نعمة  وسام  طلب 
العقار  ضائع  بدل  قيد  شهادة  جزيني  علي 

428 عين بوسوار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

لموكله  ع��اص��ي  بشير  تيسير  ط��ل��ب 
بدل  تمليك  سند  الديراني  نجيب  عباس 
دير   633 العقار   A بلوك   8 للقسم  ضائع 

الزهراني.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف
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مناق�صة عامة

الجامعة اللبنانية

اإعالن تبليغ

دائرة تنفيذ طرابل�س

خال�صة حكم

تبليغ مجهول مقام

اإعالنات عقارية

تفاهم اأميركّي »اإ�سرائيلّي«... )تتمة �ص1( 

وما يجدر التوقف عنده هو أن توقيت زيارة وزير الطاقة 
السورّي الى بيروت بعد يوم واحد على خطوة الحريري! 
حيث التقى الوزير السوري رئيس الجمهورية ميشال عون 
في بعبدا بحضور وزير الطاقة اللبناني والسفير السوري 
لمسؤول  زيارة  أول  وهي  علي،  الكريم  عبد  علي  لبنان  في 
لحظة  اقتربت  هل  للتساؤل  يدفع  ما  لبنان.  الى  سوري 
التسوية الخليجية – السورية ما يتطلب إبعاد الشخصيات 
التي انخرطت في الحرب على سورية كالحريري ورئيس 
إبعاد  وجاء  وغيرهما؟  جنبالط  وليد  االشتراكي  الحزب 
سيما  ال  الحساب؟  على  سعودّية  دفعة  أول  الحريري 
عدم  سيعلن  جنبالط  بأن  تفيد  مؤكدة  غير  معلومات  أن 
وعلمت  الحريري.  مع  تضامًنا  االنتخابات  في  مشاركته 
»البناء« في هذا الصدد أن جنبالط سيطّل مساء اليوم في 
حوار عبر قناة أم تي في لتحديد موقفه من المستجّدات ال 

سيما قرار الحريري األخير. 
التوحيد  حزب  رئيس  تغريدة  السياق  هذا  في  وبرزت 
»تطورات  قال:  الذي  وهاب  وئام  السابق  الوزير  العربي 
المنطقة نحو اإليجابية وليس نحو المواجهة. وزير الطاقة 
مؤقتاً.  المعادلة  خ��ارج  والحريري  بيروت  في  السوري 
مالحظة مهمة. أضيفوا إليها أن الرياض ستعود إلى الشام 
ومنها إلى بيروت وليس العكس. فتشوا عما فعله الڤرنتيف 

مع األسد وبن سلمان صديق بوتين الخاص«.
بادعائه  اللبنانّية  القوات  حزب  رئيس  موقف  وأث��ار   
تيار  وق��واع��د  ن��واب  استفزاز  ال��ح��ري��ري،  م��ع  التعاطف 
المعلومات  وبحسب  عموًما،  السني  والشارع  المستقبل 
كان  جعجع  على  الناري  البعريني  وليد  النائب  رد  فإن 
ونواب  الحريري  لكون  المستقبل  تيار  قيادة  من  بطلب 
وقيادة المستقبل ليسوا بوارد االنجرار الى سجال ومعركة 
فأوكل  خارجية  واعتبارات  لحسابات  جعجع  مع  إعالمّية 
المستقبل.  لتيار  منتٍم  غير  المستقبل  كتلة  في  لنائب  األمر 
وبيت  معراب  بين  التصعيد  يتفاعل  أن  المصادر  وتوقعت 
معلومات  وسط  النيابّية،  االنتخابات  موعد  الى  الوسط 
اللواء اشرف  الى عقد تحالف مع  القوات تسعى  تفيد بأن 
ريفي في الشمال ورجل األعمال بهاء الحريري وقوى سنية 

متطرفة في مختلف المناطق.
ل�«البناء«  المستقبل  في  مصادر  أش��ارت  المقابل،  في 
في  يحمل  الحريري  مع  المتعاطف  جعجع  »كالم  أن  الى 
تعاطفه  الستغالل  ومحاولة  السياسي  الخبث  طياته 
في  معه  للتحالف  والسني  المستقبلي  الشارع  الستمالة 
كما  مشتركة  نيابية  كتلة  لتشكيل  النيابية  االنتخابات 
بوضوح  أعلن  ولذلك  والخليجيون،  األميركيون  يشتهي 
من  أمكن  ما  وراث��ة  من  لتمّكنه  الشارع  هذا  على  انفتاحه 
الشارع المستقبلي بعد انسحاب الحريري«، لكن المصادر 
الموقع  في  يكون  ولن  لم  السني  »الشارع  أن  على  شّددت 
والدور الذي يريده جعجع، بل سيبقى في الموقع المعتدل 

والوطني«.
رؤساء  ون��ادي  الفتوى  »دار  أن  الكواليس  في  ويترّدد 
الحكومات تداعوا الى اجتماعات بعيًدا عن األضواء لتقييم 
خطوة الحريري والتداعيات المحتملة على تمثيل الطائفة 
السنّية االنتخابي والسياسي والميثاقي، وما يمكن اتخاذه 

من إجراءات لتدارك هذه التداعيات، كاحتمال طلب تأجيل 
المناسبة«.  الظروف  تتوافر  ريثما  النيابية  االنتخابات 
الى  ل�«البناء«  تشير  مستقبلية  نيابية  أوس��اًط��ا  أن  إال 
هناك  زال  وال  كهذه  خيارات  عن  الحديث  المبكر  »من  أنه 
تعديالت  تحصل  وقد  االنتخابات  موعد  على  أشهر  ثالثة 
جولة  إلج��راء  عودته  ينتظر  والتيار  الحريري  قرار  على 
وغير  المستقبليين  النواب  ترشح  لجهة  جديدة  مشاورات 
من  االنتخابات  تأجيل  طلب  عن  فضالً  المستقبليين، 
تأجيل  يطلب  لن  بأنه  أمره  حسم  الحريري  أن  ولو  عدمه 
»القرار  أن  ال��ى  تشير  المعلومات  أن  إال  االنتخابات«، 
اتجاه  الخليجي في  األميركي واالوروبي وكذلك  الخارجي 
أي  يستطيع  لن  وبالتالي  موعدها،  في  االنتخابات  إجراء 
أو تأجيلها«، كما علمت »البناء« أن  فريق داخلي تعطيلها 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الترشح لالنتخابات، 
رغم أنه أكد للرئيس فؤاد السنيورة خالل اجتماع غير علنّي 

جمعهما منذ أيام بأنه لن يترشح.
من  »البناء«  عبر  وحزبية  سياسية  أوس��اط  وح��ذرت 
»نتائج قرار الحريري ال سيما على الساحة السنية، في ظل 
2017 بإزاحة الحريري عن المشهد  مخطط بدأ منذ العام 
الحكومي لضرب خط االعتدال السني الذي يمثله وتياره ال 
سيما أن الحريري رفض مراًرا الضغط األميركي والسعودي 
سًدا  ووقف  الله  حزب  مع  المواجهة  جبهة  في  لالنخراط 
وربط  حوار  إجراء  على  وعمل  المذهبية  الفتنة  ضد  منيًعا 
نزاع وهدنة مع الحزب تحت رعاية عين التينة ولم يكترث 
لكل محاوالت التحريض من قوى خارجية وأطراف داخلية 

معروفة الوالء واالنتماء والمشروع«.
خارجًيا  ق��راراً  يخفي  الحريري  »إقصاء  أن  وأوضحت 
لخلق فوضى في الساحة السنية وكشف الساحة الوطنية 
سنية  وشخصيات  وتيارات  قوى  أم��ام  المجال  وإفساح 
القوات  مع  بالتعاون  البرلمان  الى  والوصول  للترشح 
األداة  تشكل  مسيحية   – سنية  جبهة  لتشكيل  اللبنانية 
على  الله  ح��زب  لمواجهة  المستقبل  كتلة  عن  البديلة 
والنيابية  والحكومية  واإلعالمية  السياسية  المستويات 
وربما األمنية من خالل خلق أجواء من التحريض الطائفي 
على  وبيئته  للحزب  استفزاز  كمائن  مع  يترافق  والمذهبي 
الى  الحزب  الستدراج  والطيونة  خلدة  في  حصل  ما  غرار 

االشتباك في الشارع«.
من  مزيد  الى  الخارجي  التوجه  أن  األوساط  وأوضحت 
واالقتصادي  والدبلوماسي  واإلعالمي  السياسي  الضغط 
دور  م��وض��وع  ف��ي  للتنازل  لدفعه  لبنان  على  والمالي 
على  االستراتيجية  ومخاطره  اإلقليمي  الله  حزب  سالح 
البحرية  الحدود  ترسيم  وملف  »إسرائيل«  ومستقبل  أمن 
ووضعت  ال��دول��ي.  النقد  ص��ن��دوق  ل��ش��روط  وخضوعه 
القوات  بين  الجنوب  في  المفتعلة  المتتالية  ال��ح��وادث 
الدولية العاملة فيه وبين األهالي في اطار تسليط الضوء 
التي  الدولية  الضغوط  لمالقاة  الله  ح��زب  س��الح  على 

تظهرت مؤخًرا في المبادرة الكويتية. 
ملف  في  األميركي  الوسيط  أن  أفيد  ذلك،  غضون  وفي 
المحتلة،  فلسطين  مع  الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم 
آموس هوكشتاين يصل فلسطين المحتلة األسبوع المقبل. 

فكشف  شتاينتس  يوفال  اإلسرائيلي  الطاقة  وزي��ر  ام��ا 
أميركية  بوساطة  لبنان  مع  الحدودية  »المفاوضات  أن 
لمواصلة  »مستعدون  وقال  المقبل«.  األسبوع  ستستأنف 

محادثات الحدود البحرية مع  لبنان«.
العماد ميشال عون  الجمهورية  أبلغ رئيس  المقابل  في 
يوانا  السفيرة  لبنان  في  المتحدة  لألمم  الخاصة  المنسقة 
فرونتسكا خالل استقبالها في قصر بعبدا ب�«جهوزية لبنان 
لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على 

نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها«.
وتخضع البنود التي تضمنتها المبادرة لمعاينة ودراسة 
في وزارة الخارجية التخاذ موقف منها قبيل انعقاد اجتماع 
الحالي،  الشهر  نهاية  الكويت  في  العرب  الخارجية  وزراء 
وأفادت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية والمغتربين 
اإلجابات  المتضمنة  لبنان  ورقة  أعّد  حبيب  بو  الله  عبد 
من  بنود  من  الخليج  دول  طرحته  ما  شأن  في  المطلوبة 
وزير  بيروت  ال��ى  حملها  التي  الخليجية  الورقة  ضمن 
الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح منذ ايام. وأشارت 
والمشاورات،  االجتماعات  انتهاء  وإثر  حبيب  بو  ان  الى 
عرض الورقة على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون 
والحكومة نجيب ميقاتي على أن يعرضها ايضاً على رئيس 
مجلس النواب نبيه بري الذي تم التشاور معه في شأنها 
لتحظى بموافقة رسمية ويخرج لبنان بموقف موّحد يقدمه 

بو حبيب في زيارته للكويت السبت المقبل.
وعما تضّمنته في شأن البنود الخالفية، افادت المصادر 
الموقف  الى  استناداً  المناسبة  المخارج  إيجاد  تم  انه 
اللبناني الرسمي منها ويبقى انتظار كيفية تلقفها خليجياً.

أن  ال��ى  ل�«البناء«  ميقاتي  الرئيس  مصادر  وأش��ارت 
بدراستها  ويقوم  المبادرات  كل  يتلقف  الحكومة  »رئيس 
عن  ُس��ّرب  مما  ج��زًءا  أن  الى  الفتة  نتيجة«،  الى  للتوصل 
وفحوى  ال��وزاري«،  البيان  في  عنه  اإلجابة  تمت  الورقة 
المبادرة بحسب المصادر هو »طلب دول الخليج بأن يكون 
لبنان جزءاً منه وليس في محور آخر«، مضيفة أن »اهتمام 
مؤشر  الكويت  عبر  لبنان  الى  وحضوره  العربي  الخليج 
لفترة  الخليجيين  الخارجية  وزراء  مقاطعة  بعد  إيجابي 
طويلة، واتخذ قرار وقف المقاطعة بلقاء الرئيس الفرنسي 
بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  وولي  ماكرون  ايمانويل 
سلمان واالتصال مع ميقاتي الذي ترجم مضمونه بخطوة 
لبنان  الى  الكويتي  الخارجية  وزي��ر  بحضور  سياسّية 
 – اللبناني  المستوى  التقارب على  للبحث بكيفية تسريع 

الخليجي«.
وأكدت المصادر أن »أغلبية بنود المبادرة حددها البيان 
الوزاري، فال يستطيع لبنان إال أن يكون بأفضل العالقات 
والطيف  لبنان  تمثل  التي  والحكومة  العرب،  أشقائه  مع 
الصف  على  للحفاظ  متوازنة  صيغة  ستجد  السياسي 
والخليج«.  العرب  مع  المميزة  والعالقة  جهة  من  الوطني 
والخليجيين  »العرب  بأن  اعتقادها  تبدي  المصادر  أن  إال 
يفهمون الواقع والتركيبة اللبنانية التعددية، التي ال تسمح 
بمزيد من الخالفات والصراع الداخلي، لذلك تسعى وزارة 
لتوجيه  بينهم  التواصل  عبر  الثالثة  والرؤساء  الخارجية 
رسالة واضحة برغبة لبنان بأفضل العالقات دول الخليج 

ضد  والسعودية  االمارات  مع  والتضامن  العربية  والدول 
التعاون  أفضل  الى  والتطلع  عليهما،  الحوثية  الهجمات 
والتنسيق األمني واالقتصادي مع الخليج والنأي بالنفس 
وتطبيق  الطائف،  بنود  وتطبيق  المنطقة  صراعات  عن 
المقاومة  بسالح  تتعلق  التي  البنود  في  ال��وزاري  البيان 
ال  الذي   1559 سيما  ال  الدولية  والقرارات  الله  حزب  ودور 

يحظى بإجماع اللبنانيين«.
وفي مؤشر كويتي إيجابي لم ُتعرف أبعاده وما اذا كان 
الدبلوماسية بين الخليج ولبنان،  مقدمة إلعادة العالقات 
صحيفة  أشارت  لبنان،  ضد  الخليجي  التصعيد  ويعاكس 
»القبس الكويتية« الى أن »وزارة الداخلية الكويتية تدرس 
إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خالل األسبوع 
منذ  تحديداً  أشهر،   3 لنحو  دام  توقف  بعد  وذلك  المقبل، 
2021، على  العاشر من تشرين الثاني من العام الماضي 
التي  اللبنانية،   � الخليجية  الدبلوماسية  األزم��ة  خلفية 
جورج  السابق  اللبناني  اإلعالم  وزير  تصريحات  أحدثتها 
بحسب  مطلعة  كويتية  أمنية  مصادر  وقالت  قرداحي«. 
الصحيفة: »إن اجتماعاً سيعقد األسبوع المقبل يضم كبار 
فتح  معاودة  إمكانية  لبحث  اإلقامة  شؤون  قطاع  قياديي 
اللبنانية  الجالية  بأبناء  الخاصة  التأشيرات  أنواع  جميع 
األزم��ة  ملف  على  ط��رأت  التي  األخ��ي��رة  المتغيرات  بعد 

الخليجية � اللبنانية«.
وكان عون أكد للمنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان 
خالل لقائهما في بعبدا »ان لبنان يدين أي اعتداء تتعّرض 
فتح  تحقيقاً  وأن  الجنوب  في  العاملة  الدولية  القوات  له 
في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد 
الجيش  بين  التنسيق  »أهمية  على  مشدداً  المسؤوليات«، 
ورداً  ال��ح��وادث«.  هذه  مثل  لتكرار  تفادياً  و«اليونيفيل« 
الجمهورية  رئيس  اكد  الدولية،  الموفدة  استيضاح  على 
الى  الهادفة  الكويتية  بالمبادرة  ترحيبه  أبدى  لبنان  »ان 
والخليجية  عموماً  العربية  والدول  لبنان  بين  الثقة  إعادة 
خصوصاً، ال سيما أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً الى 
جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر 
بها«، مشيراً الى »ان األجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير 
الخارجية والمغتربين الى االجتماع الوزاري العربي الذي 

سيعقد في الكويت في نهاية األسبوع الحالي«.
األمم  موقف  عون  الى  نقلت  فرونتسكا  السفيرة  وكانت 
مجلس  »ان  الى  مشيرة  لبنان،  في  التطورات  من  المتحدة 
االمن سيعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم 
تطّور  عن  تقريراً  غوتيريس  أنطونيو  العام  األمين  خاللها 
في  سجلت  التي  اإليجابية  والنقاط  اللبنانية  األوض��اع 

اآلونة األخيرة«.
واألردني  اللبناني  الطاقة  وزراء  وقع  آخر،  صعيد  على 
من  الكهربائية  الطاقة  استجرار  اتفاقية  أمس،  والسوري 

األردن عبر سورية إلى لبنان.
»االتفاقية  أن  فياض  وليد  اللبناني  الطاقة  وزير  وأكد   
بالتعاون  الكهرباء  من  ميغاوات  مهمة جداً وستؤّمن 250 
»نعّول  وق��ال:  سورية«.  في  االشقاء  وم��ؤازرة  االردن  مع 
بين  التعاون  نوسع  كي  المشترك  العربي  العمل  هذا  على 
إنجازه  المفترض  من  كان  »ما  وأضاف:  العربية«.  الدول 

العمل على موضوع  6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى  ب� 
التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه 

االتفاقّية حّيز التنفيذ«.
ال��وزراء  مجلس  واص��ل  التوالي  على  الثاني  ولليوم 
الستكمال  ميقاتي  برئاسة  الحكومي  السراي  في  جلساته 
 ،2022 للعام  العامة  الموازنة  قانون  مشروع  في  البحث 
البحث  المجلس  يستكمل  أن  على  الوزراء،  جميع  بحضور 
جلسة  في  ال��وزراء  مجلس  وألغى  اليوم.  ُتعقد  جلسة  في 
لتعديل  موقتة  صالحيات  وال��وزراء  الوزير  منح  األم��س، 
التنزيالت والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. 
وأكدت مصادر مطلعة على موقف وزير المال ل�«البناء« أنه 
لم يطلب صالحيات استثنائية بل جاء الطلب من الحكومة 
لمنحها صالحيات استثنائّية وفق ما ينص عليه الدستور 

بغض النظر عن موافقة مجلس النواب من عدمه.
كما منح المجلس في جلسته المؤسسات والشركات الي 
للضريبة  كاماًل  حسًما  االنفجار،  نتيجة  العمل  عن  توقفت 
رسًما  وف��رض  العمل.  الى  ع��ادت  حال  في  ارباحها  على 
جمركًيا على السلع والبضائع التي يصّنع مثلها في لبنان. 
وتّم إعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن ٢١ شخًصا 
الدامجة  الشركات  أعفى  كما  وال��م��رور.  اإلقامة  رسم  من 
المصارف  استثناء  مع  األرب��اح  على  الدخل  ضريبة  من 

والمؤسسات المالية.
لألبنية  اإلنجاز  قيد  اإلن��ش��اءات  إعفاء  المجلس  وق��ّرر 
المتضررة نتيجة االنفجار من الرسوم. وأعفى بشكل جزئي 
وألغى  الضرائب.  من  الملِوثة  غير  والمركبات  السيارات 
المتعلقة   ٢٠٢٠ موازنة  في  نافذ  قانون  من   ٣٥ المادة 
األجنبية.  بالعمالت  الضرائب والرسوم  بإمكانية استيفاء 
ووافق على طابع مختار تعديل صالحية جواز السفر بين 

٥ و١٠ سنوات. وعّدل الرسوم الخاصة بوزارة المال.
مسودة  وثيقة  في  المالية  وزارة  أعلنت  جانبها،  من 
»سعر  العتماد  تخطط  أنها  عّممتها،   2022 عام  موازنة 
سعًرا  تحّدد  أن  دون  من  الموازنة،  في  واقعي«  ص��رف 
صرف  سعر  متوسط  الموازنة  مسودة  وحددت  للصرف. 
بنحو   2021 عام  من  األخير  الربع  خالل  اللبنانية  الليرة 
وتوقعت  بأكمله.  العام  خالل  و10،083  ليرة  ألف   20
الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة 
من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خالل 
دفع  تعليق  الحكومة  فستواصل  للوثيقة،  ووفًقا   .2021

استحقاقات سندات الخزينة بالعملة األجنبية في 2022.
التعميم  في  العمل  استمرار  لبنان  مصرف  أعلن  وفيما 
ميشال  الجمهورية  رئيس  مستشار  كتبه  ما  برز   ،161
عون، أنطوان قسطنطين، على مواقع التواصل االجتماعي 
خريف  الخطير:  االنهيار  عن  الدولي  للبنك  تقارير   3« بأن 
يغرق«،  »لبنان   2021 ربيع  الكبير«،  »اإلنكار   2021
2016 إنذار البنك  2020 »الكساد المتعّمد«، ربيع  خريف 
مصرف  في  دوالر  مليار  الدولي وصندوق النقد: فجوة 15 
مليار   65 الى  الفجوة  وراك��م  التقرير  أخفى  الذي  لبنان، 
دوالر«، ولفت الى أن »اإلخفاء واإلنكار، جريمتان ثالثتهما 

عدم المحاسبة«.



7 á°VÉjQ

 ÂuO�« dB� WO�uM��« U�—u�Ë ÊUM�� wI�K�
 W�u��«   U��UM�  sL{  ©14.00®  fOL��«
 WK�RL�«  WL�U��«   UOHB��«  s�  WF�U��«
 …—U�  s�  ¨2022  dD�  r�UF�«  ”Q�   UOzUNM�
 VFK�  vK�  v??�Ë_«  W�uL�L�«  sL{  ¨UO�¬
 Æ«bO�  w�  Íd�d��«  oO�—  bONA�«  fOzd�«
 pO�U�  ÊUH�≈  t�—b�  …œUOI�  ÊUM��  q�Q�Ë
 ÆÁdO�UL�  sO�Ë  t{—√  vK�  “uH�«  qO����
 WO�uM��«  U�—u�  V��M�  q�Q�  t�N�  s??�Ë
 qO���  v??�≈  u�MO�  u??�ËU??�  t??�—b??�  …œUOI�
 v�≈  q�Q��U�  d��√  qJA�  t�uE�  l�—Ë  “uH�«
 w�U��«  e�dL�«  U�—u�  Òq���Ë  Ær�UF�«  ”Q�
 sO�  w�  ¨WDI�  14  bO�d�  W�uL�L�«  w�
 ¨◊UI�  5  bO�d�  l�«d�«  e�dL�«  ÊUM��  Òq���
 t� Òu��  Íc�«  —UB��ô«  qO����  q�Q�  YO�
 o�KL�« ÷u�O� Y�U��« e�dL�« vK� W��UML�«
 s�� t�u�� vK� ÊUM�� ‰uF�Ë Æw�U�b�uL�«
 w�  ¨ÍdLF�«  Ê«u�Ë  dD�  vHDB�Ë  ‚u�F�
 ÍË  Z�u�  vK�  U�—u� V��M�  bL�F�  sO�
 w��dH�«  Ëœ—u??�  ÍœU??�  l�  VFK�  Íc??�«  u�
 ¨w�Ëd�«  Ê«“U�  s�Ë— r��  Êu�  s�√  m�u�Ë
 WA��—UM�  w�  VFK�  Íc??�«  tO�  sO�  rO�Ë
 ÊuJ��  …«—U�L�«  Ê√  Ád??�–  d�b��«  Æw�d��«
 ¡«u�√ j�Ë sO���ML�« vK� W�uFB�« WG�U�
 ÊuJO� YO� ¨œö��« UNAOF� WH�U� WÒO�UM�
 s�Ë  ÆÎU??O??�«b??O??�  ÊUM��  W�KBL�  d???�_«  «c??�
 —œU�L�«  Í—uJ�«  V��ML�«  ÊuJ�  Ê√  l�u�L�«
 œUL��ô«Ë  WÒO�UM��   U�U�œ  j??�Ë  Âu�NK�
 ÆW��U��«   ö??�d??�«Ë  …b�dL�«   UL�N�«  vK�
 V���  U�UD�  lO�—  tL��  ÊUM��  s�  VOG�Ë
 VOG� t�N� s�Ë ¨ U�—U�� 3?� ÎUO�Ëœ ·UI�ù«

 sO�  Z�uO�  Êu??�  ÂUNM�u�Ë  U??�—u??�  r��
 ÆW�U�ù« V���

 ¥ƒà©eh  ∂«°TÉg

»aÉë°üdG ôªJDƒªdG »a
 ÊUM��  V��ML�  w??M??H??�«  d??�b??L??�«  q???�√
 W�O��  oOI��  pO�U�  ÊU??H??�«  wJOA��«
 UN�«  Î «b�R�  WO�uM��«  U�—u�  ÂU�√  WO�U��«
 VFK�  “—_«  V��M�  sJ�  ¨W�F�  WN�«u�
 dL�RL�«  ‰ö�  pO�U�  ‰U�Ë  Æ…b�«Ë  ÕËd�
 V��M� Ê« WN�«uL�« o��� Íc�« w�U�B�«
 rN�b�Ë ÊË“—U� tO��ô lOL�Ë rEM� U�—u�

 r��  Êu�  »UO�  Î«d��F�  ¨…dO��   UO�UJ�≈
 s�Ë  Æo�dH�«  vK�  Î «d�R�  ÊuJO�  ÂUNM�u�
 ‚u�F� s�� ÊUM�� V��M� bzU� b�√ t�N�
 vK�  W�F�  ÊuJ��  WO�UML�«  ·ËdE�«  Ê√
 ¨dO�J�«  —uC��«  q�√  s�  ÊUM��  dO�UL�
 …«—U�L�«  Ác??�  w�  rN�b�U��  q�Q�  YO�
 W��—  v??K??�  ‚u??�??F??�  œÒb????�Ë  ÆWOKBHL�«
 W�O��  oOI��Ë  qC�_«  r�bI��  sO��ö�«
 w�  ö�√Ë  ÎUF�«œ  V��ML�«  wDF�  WO�U��≈
 ÊUM��  V��M�  ÷u�O�Ë  ¨«c�  Æ UOHB��«
 ”—U??�®  Îö�U�  dL�_«  ”U�K�U�  …«—U�L�«
 Í—uJ�«  ÁdOE�Ë  ©Îö�U�  œu??�_«  ∫v�dL�«

Æ©dC�_«ØiO�_«®  w�uM��«

 V��M�  l�  œËb�K�  …d�U�  …dNA�  ôË  ÁbK�  w�  ÍËd�  ÒeF�  t�¬  dO�
 bO�«u�®  VO�d�  ÍœU�  ÊUM��  V��M�Ë  ¡UHB�«  ÍœU�  V�ô  —d�  ¨“—_«
 ¨s�ü«  r�dJ�«  gOF�«  bAM�  YO�  v�≈  dH��«Ë  ÊUM��  d��  ©1975
 XÒ�R� qJA� 2000  ÂUF�« w� U�bB� w��« ¨UO�«d��√ w� ÊU� u� v��
 ÎULK�  ¨WLJ��«  l�  ÁUC�√  r�u�  bF�  2002  ÂUF�«  w�  wzUN�  qJA�Ë
 q�U�  Î«b??�«Ë  tIK�√  Íc??�«  ¡UHB�«  ÍœU??�  sL{  wB�A�«  tK��  Ê√
 ‰u�  ÊU�dN�   «—U??O??�  w�  r�UN�  j??�Ë  V??�ô  qC�√  ¨s�“U��S�
 w�bO�  W�œUB��ô«  UO�«d��√  WL�U�  w�Ë  Æ1999Ë  1998  w�UF�
 U�bF�  ÂbI�«  …d�  W�—UL�  vK�  ”U��  tM�«  ÍœU�  l Ò��  ¨qLF�  YO�
 wH�  ¨V�öL�«  v�≈  dL��L�«  t�U�b�«Ë  …dJ�«  W��«b�  w�  t���u�  t��H�
 o�dH�  t�U���«  v�≈  Îôu??�Ë   UOL�œU�_«  w�  U�bF�Ë  ÎôË√  W�—bL�«
 w�O� ÊËU� „ö� l� U�bF�Ë w� ·√ w�bO� l� r� s�Ë Ã—u� ÊU�
 20  X��  W��®  v??�Ë_«  W�—b�«  W�b�√  b�√  e�u�  U�U�—U�  l�  ÎUO�U�Ë
 bO�«u�  s�  u�ò  ∫wH�U�  ‰UB�«  w�  U�d��√  ”U��  W��u�  s�Ë  Æ©WM�

 l�  sO�bI�U�  VFK�Ë  r�UNL�«  j�u�«  j�  w�  Áe�d�  ¨2003  ÂUF�«
 ÊUM�� V��M� l� 2019  ÂUF�«  w� VF� Ê√ t� o��Ë ¨vMLO�U� ÁeÒOL�
 œ«b�  w�  ÊuJO�  dL���  qJA�  bN���Ë  ÆUO�Ë—  w�  ©WM�  16  X��®
 X�ô qJA� tL�� lD� Î«d�R�Ë ¨q�I��L�« w� ‰Ë_« UO�«d��√ V��M�
 ¨tLK� oOI�� s� ÎU��d� `��√ t�Q� wMF� U� ¨W�uD��« ‰ö� tI�d� l�
 WK�dL�«  vN�√  U�bF�  WF�U��«  v�≈  ‰u�bK�  bF���  t�H�  X�u�«  w�Ë
 s�Ë  åÎU�U��  Ÿu��_«  w�  ÂU Ò�√  4  ÊÒdL��  t�Q�  ÎULK�  Î̈U�uH��  W�u�U��«
 wH�bN��«  Òf��«Ë  W�d��U�  t�  œuNAL�«  »u�uL�«  V�ö�«  nM�
 ‰uI�  UNM�Ë  ©2007  bO�«u�®  VO�d�  ÍœU�  s�dO�  ÎUC�√  X�Òd��
 VFK� w�Ë ¨WM� 18  X�� W�b�_«  W�uD� w� ÎUO�U� „—UA�ò ∫U�b�«Ë
 V��M� qÒ�L� Ê√ w� W��d�« UN�b�Ë ¨r�UNL�« e�d� w� Èd�O�« ÂbI�U�
 UN�F�U� w��«  «b�«u�« W�uD� œ«b� w� X�U� u� Î «d�R� XÒML�Ë ¨ÊUM��
 W��d� wLKF�«  UNKOB�� l�U�� X�«“ U�Ë ÊUM�� hOLI� X�d��ù«  d��

å «c�«  U��≈Ë ‚ ÒuH��«

 wIzU�u�«  q�K�LK�  ‰Ë_«  ÷dF�«  »c�
 WBM�  ÃU��≈  s� “WO�U�L�«  v{uH�«  ¨—ULO�ò
 ‰ö�  s�b�UAL�«  ·ô¬   U��  “fJKH��ò
 WBM�  d��  tM�  v??�Ë_«  WIK�K�  d�U��  Y�
 q�K�L�«  oKD�«Ë  Æq�“«d��«  w�  “g��u�ò
 s� —ULO� wK�“«d��«  V�ö�« tO� nAJ� Íc�«
 WIK��«  ÷dF�  ¨—uNL�K�  t�UO�  qO�UH�
 ¨w{UL�« sOM�ô« ¡U�� ¨U�b�U� w��« v�Ë_«
 …UM�  d��  b??�«Ë  X�Ë  w�  ÃÒdH��  n�√  530
 vK�  qOGO�  ËdOLO�U�  w{U�d�«  w�U�B�«
 Æl�U�� ÊuOK� 1¨6 ÒrC� w��« “g��u�ò WBM�
 W�ö�  v�≈  Á—UE��«  ‰U�  Íc�«  qLF�«  r�IM�Ë
 ©ÎU�U�  29®  —ULO�  …dO��  vK�  e�d�Ë  ¨¡«e�√
 WB�  o�u�Ë  ÆWOB�A�«  t�UO�Ë  WO{U�d�«
 ÂbI�«  …d�  ‰U��  w�  —ULO�   U�«b�  q�K�L�«
 ËU� W�ôË w� WF{«u�� WOK�“«d� WKzU� sL{
 Îôu�Ë ¨”u��U� w� t�«—UB��« ‰Ë√Ë ¨u�ËU�
 ÍœU� l� o�Q� YO� ¨U�Ë—Ë√ w� t�O�u�� v�≈
 ÍœU�  l�Ë  ¨2013  ÂUF�«  s�  Î «¡b�  W�uK�d�
 Æ2017  ÂUF�«  s�  “ÊU�dO�  ÊU�  f�—U�ò
 V�öL�«  q�«œ  ‰b��«  —ULO�  WOB��  dO��Ë
  «¡«b��U�  …b�  ¡U��  tLN��  –≈  ¨UN�—U�Ë
 sO�—UJ�«Ë sO��L�« s� dO�J�« t�b�Ë ¨WO�M�
 ÆÂbI�«  …d� wF�A� ·uH� w� ¡«u��«  vK�
 UNN�«Ë  …Òb??�   «œUI��«  q�K�L�«  ÷dF�Ë
 ÆWOMNL�«  W�ËdJ�«  t�dO��  ‰ö??�  r�UNL�«
 d��√  «œUI��ô ÷ÒdF�√ò ∫ÎözU� —ULO� `{Ë√Ë
 ]wK�  ÎU�F�  d�_«  ÊuJ�Ë  ¨o���√  UL�  dO�J�
 wK�√  w�d��F�ò  ∫ÎUHOC�  åÊUO�_«  iF�  w�
 ¨rN�UO� w� ©ÊUL�U�® W�U�L� wM� Êu�ÒdIL�«Ë
 ©d�u�®?�U� w�«d� wM�dF� ô s� Ê√ sO� w�

 WB�  w�  …d�dA�«  WOB�A�«®  åt�UO�  w�
 vN��«Ë  ¨w�HM�  o�√  U�√ò  ∫l�U�Ë  Æ©ÊUL�U�
 »Q� V�ö�« …UO� q�K�L�« w� dNE�Ë å°d�_«
 t��ö� p�c�Ë ¨ «uM� 10 m�U��« w�«œ qHDK�
 vK� h�d��«Ë r�ô« tM� À—Ë Íc�« Áb�«u�
 ¨q�K�L�«  b�UA�  b�√  w�Ë  ÆV�ö�  t�—u�

 Ë√ l��ò t�U�√ ‰«e� ô tM�« Ê≈ —ULO� b�«Ë ‰uI�
 ÆWOMNL�« t�UO� r��� Ê√ q�� “ «uM� w�UL�
 ¨w�O� qO�uO� ¨ÊUO�U��« ÁöO�“ p�c� dNE�Ë
 ¨Âu�M�«  s�  œb�  V�U�  v�≈  ¨w�U��  ÊUOKO�Ë
 ¨gOH�√  w???�«œË  ¨UHKO�  u�UO�  rNMO�  s??�

ÆÂUNJO� bOH�œ ÍeOKJ�ù«Ë

 ‰U�b�uL� WK�RL�« UO�¬  UOHB�  U��UM� ¨fOL��« ¨ÂuO�« q�«u��
 WK�dL�«  ‰Ëb�  vK�   U�—U��  X�  W�U�S�  ¨ÂbI�«  …dJ�  å2022  dD�ò
 W�uL�LK�  t�—«b�  e�eF�  v�≈  ÍœuF��«  V��ML�«  vF��Ë  ÆWF�U��«
 WFAL�«  …d�u��«  VFK�  vK�  ¨w�UL ÔF�«  ÁdOE�  q�I���  U�bM�  ¨WO�U��«
 ¨WDI� 16 bO�d� W�uL�L�« …—«b� ÍœuF��« dC�_« q���Ë Æ…b� w�
 ÆW�uL�L�« Ác� s� v�Ë_« q�Q��« W�UD� s� Î «dO�� t�dIO� ÂuO�« Á“u�Ë
 w� q�Q�Ë ¨◊UI� 7 bO�d� l�«d�« e�dL�« w� w�QO� w�ULF�« V��ML�« U�√
 q�RL�« Y�U��« e�dL�« vK� W��UML�« w� —«dL��ö� Àö��« ◊UIM�« bB�
 V��M�  q��Ë  ¨ÂUM�O�  V��M�  l�  UO�«d��√  V��M�  wI�K�Ë  ÆoK�LK�

 ÆWO�U��« W�uL�L�«  U��UM� sL{ p�–Ë ¨ÊU�UO�« vK� ÎUHO{ sOB�«
 vK� W�—u�Ë  «—U�ù« U���M� wI�K� WO�U��« WO�dF�« WN�«uL�« w�Ë

Æv�Ë_« W�uL�L�«  U��UM� sL{ ¨w�œ w� Âu�J� ‰¬ œU��
 ¨Y�U��« e�dL�« w� UNF�u� e�eF�� ¨Àö��« ◊UIM�« v�≈  «—U�ù« ÃU���Ë
 ¨W�—u�  vF��  ULO�  Æ‰U�b�uL�«   UOHB�  o�KL�  q�Q��«  s�  »«d��ô«Ë

 W�O�� Í√ Ê_ ¨o�KL�« v�≈ ‰u�u�« q�√ vK� ¡UI�û� U�—Ëb� “uH�« v�≈
 W�uL�L�«  U��UM� w�Ë åÊuO�U� —u��ò W�KB� w� VB� s� ¨Èd�√
 VFK�  vK�  w�uM��«  Í—uJ�«  l�  ÁdOE�  w�UM�K�«  V��ML�«  wI�K�  UN�«–
 Í—uJ�«  V��ML�«  q���Ë  Æ«bO�  w�  Íd�d��«  oO�—  bONA�«  fOzd�«
 6  s�  ¨WDI�  14  bO�d�  v�Ë_«  W�uL�L�«  w�  w�U��«  e�dL�«  w�uM��«
 Æl�«d�« e�dL�« Òq��� Íc�« ÊUM�� V��M� UNFL� ◊UI� 5 q�UI� ¨ U�—U��
 q�b�Ë ¨Íœ«“¬ œU��« vK� w�«d�ù« ÁdOEM� w�«dF�« V��ML�« wI�K� ULO�
 t��uL�� …—«b� oI� Ê√ bF� Î «b� WO�U�  U�uMFL� w�«d�ù« V��ML�«
 WO�U� t��d� qF�� UL�  U�—U�� 5 w� Á“u�Ë WDI� 16 bO�d� v�Ë_«
 ’d�  oOI��  “s�b�«d�«  œu�√ò  q�Q�  ULO�  ¨dD�  ‰U�b�u�  v�≈  »U�cK�
 W�«b�  l�  r���«  WK�d�   UOHB��«  ‰u�œ  s�«e��Ë  ÆÎUC�√  q�Q�K�  d��√
 300 ¡UI� l� p�–Ë ¨‰U�b�uL�« W�öD�ô b ÒNL� Íc�« b�b��« w�“UM��« bF�«
 s� 21?�« Âu� ¡U�� ÎUOL�— oKDMO� Íc�« ¨VI�dL�« Àb��« vK� jI� Âu�

Æw�U��« ÂUF�« s� w�U��« s�dA� dN�

 V�öL�«  v�≈  t�œu�  WÒOKL�  s�J�—≈  ÊUO���d�  w�—UL�b�«  r�M�«  √b�
 Áœö�  l�  t��—UA�  ‰ö�  ÷ÒdF�  w��«  WO�KI�«  W�J��«  s�  tO�UF�  bF�
 l� s�—UL��« t{u� ‰ö� s� p�–Ë Æw{UL�« nOB�« U�Ë—Ë√ ”Q� w�
 l�  ÎU�U�  29?�«  s�«  ÊÒdL��Ë  ÆÍbM�uN�«  Â«œd���√  f�U�√  o�U��«  tI�d�
 t��«b� w�—UL�b�« `M� Íc�« f�U�_ n�œd�« o�dH�« u�Ë ¨f�U�√ m�u�
 »U�A�« o�d� v�≈ sO�UF� UNK�� rC�« U�bF� 2010 ÂUF�« w� WÒO�«d��ô«
 w� ÍbM�uN�« ‚öLF�« —œUG� Ê√ q�� ¨ÁdL� s� …dA� W�œU��« w� u�Ë
 w�  w�UD�ù«  d��≈  v�«  U�bF�  s�Ë  ÍeOKJ�ù«  ÂUNM�u�  v�≈  2013  ÂUF�«

Æ2020 ÂUF�«
 “UN�  u�Ë  ¨VKI�«   U�d{  rOEM�  “UN�  W�«—e�  s�J�—≈  lC�Ë
 …d�  ÷u��  t�  `L��  ô  “UN��«  «c�  sJ�  ¨T�UHL�«   uL�«  dD�  lML�
  ôuD�  ·ö��  ¨w�UD�ù«  Í—Ëb�«  w�  Òw�«d��ô«  Èu��L�«  vK�  ÂbI�«
 a�H�  ‰œU���  ‚UH�U� “Í—Ëe�«dO�ò  s�  qO�d�«  v�≈  t�  Èœ√  U�  ¨Èd�√
 o�U��« f�U�√ j�Ë V�ôò Ê≈ t�UO� w� f�U�√ ‰U�Ë Æw{«d��U� bIF�«
 w�Ëb�« qLF�Ë ÆŸu��_« «c� f�U�√ m�u� l� ÊdL�� s�J�—≈ ÊUO���d�
 åb�b�  o�d�  œU��≈  v��  WO�b��«  t��UO�  vK�  WE�U�LK�  w�—UL�b�«
 r� tMJ� 2024 ÂUF�« v�� d��S� ÎUD��d� ÊU� Íc�« s�J�—≈ ‰U� Á—Ëb�Ë
 w� Ê«d�e� 12  w� WO�K� W�J�� t{dF� cM� tBOL� ¡«b�—« s� sJL��
 t�≈ ¨«bMKM� b{ U�Ë—Ë√ ”Q� w� v�Ë_« „—UL�b�« …«—U�� ‰ö� s�UNM�u�
  b� w�Q� dF�√ ¨f�U�√ w� ”UM�« ·d�√ U�√ ÆUM� Íb�«u�� Î «b� bOF�ò
 ¨f�U�√ m�u� l�ò ∫l�U�Ë ÆåWK�u� …d�H� UM�  b�«u� w�_ w�eM� v�≈
 qC�√ w� Êu�√ Ê√ b�—√ Æ‰U� Èu��� vK� W�uL�� l� ÊdL��« w�UJ�S�
 o�d�  œU��≈  s�  sÒJL�√  wJ�  sJL�  X�Ë  »d�√  w�Ë  Î «œb��  w�U�u���

Æåb�b�
 vK� ‘UF�≈ …œU�≈ v�« WO�KI�« W�J�K� t{ÒdF� bF� s�J�—≈ ÃU��«Ë
 XO���  Òr�  YO�  ¨vHA��L�«  w�  tO�UF�  qLJ���  Ê√  q��  VFKL�«  ÷—√

  ôƒU���«  s�  dO�J�«  X�U�Ë  ÆtL��  q�«œ  VKI�«   U�œ  rOEM�  “UN�
 ÎU�“U� Ëb�� tMJ� ¨V�öL�« v�« t�œu� WO�UJ�≈Ë s�J�—≈ q�I��� ÊQA�
 V�ö�Ë  d��≈  —«u�√  Ã—U�  ÊU�  Ê≈Ë  w�«d��ô«  Á—«uA�  WK�«u�  vK�
 tK�√  s�  w�—UL�b�«  »d�√  ¨w�U��«  dNA�«  qz«Ë√  w�Ë  Æw�UD�ù«  Í—Ëb�«
 Íœò  …UMI�  özU�  ¨w�U��«  ÂUF�«  W�UN�  dD�  ‰U�b�u�  w�  W�—UAL�«  w�
 b�√Ë  åp�c�  ÂUOI�«  ÂbF�  V��  s�  U�  ÆÂbI�«  …d�  VF�√  Ê√  b??�—√ò  ∫“—√
 «c�  Æ…bO� —u�_«  Ê≈  «u�U� ¨p�– w� WKJA� s� U� t�≈  «u�U�ò ∫¡U��_« Ê√
 …d�  VFK�  dC�_«  ¡uC�«  vK�  XKB�  wM�√  dF�√Ë  ¨dI���  ¡w�  q�
 UHOC� ¨ådD� w� r�UF�« ”Q� w� VF�√ Ê√ w�b�ò ∫l�U�Ë ÆåÎ«œb�� ÂbI�«
 w�UJ�S�  ÆÆÆsJ�  ÆÆÆnK���  d�√  w�  UN�b�  s�  wzU�b��«  W�Q��ò  Ê√
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 ¨ŸUL�ùU� ¨WK��« …dJ� w�UM�K�« œU��ô« —Òd�
 …d�  V��ML�  ÎU??�—b??�  ¨ÃU??�??�«  œU??�  sOOF�
 o�dH�  wMH�«  d�bL�«  ¨ÃU��«  œU�  ÒbFÔ�Ë  ÆWK��«
 s�œu�uL�«  sO�Ò—bL�«  “d�√  b�√  ¨ÊUM��  u�UM�œ
  d�–Ë  Æ…dO�_«   «uM��«  w�  W�U��«  vK�
 sOOF� s�  wL�d�«  Êö�ù«  Ê√  W�U�  —œUB�
 WKOKI�«   U�U��«  ‰ö�  ÊuJO�  ¨ÃU��«  œU�
 V��M�  »—b??�  h�U��  u�  ÊU??�Ë  ÆWK�IL�«
 l�  ·«d��«  bI�  vK�  l�Ë  b�  ¨o�U��«  ÊUM��
 ÂU�√  o�dD�«  bNLO�  ¨wM�d���«  wK�_«  o�d�
 V Ò�—Ë  ÆÃU��«  œU�  o��_«  Áb�U�� sOOF�
 œU��ô tL�œ ÎUMKF� ¨…uD��« ÁcN� u�UM�œ ÍœU�
 V��MLK�  w�  W�u�Ë_«  Ê√  Î «b�R�  ¨WK��«  …d�

ÆwM�u�«

ájófC’Gh ø«ÑYÓdGh ÖYÓªdG QÉÑNCG

 WL�M�«  ÁdOE�  “u??�  ÊQA�  tH�u�  s�  ¨bNF�«  ÍœU??�  sK�√  ˚
 sO� W??N??�«u??L??�« …œU????�≈Ë ¨t??� ◊U??I??M??�« »U??�??�??�«Ë ¨·U??M??�??�??�ôU??�
 bF�  «—«dI�« Ác�  —Òd� b� ·UM���ô« WM�� X�U�Ë  ÆsOI�dH�«
 ÆsOO{UL�« sO�u��_« ‰«u� UN�d�√ w��«  UIOI���« s� WK�K�
 lC� ◊U�C�ô« ·UM���« WM�� —«d� Ê√ ¨bNF�« ÊUO� w� ¡U�Ë
 w�UM�K�«  œU��ö�  wK�«b�«  ÂUEMK�  Î UH�U��  ¡U��  ¨…dO��  ◊uGC�
 l�U�Ë  ÆU??N??�«—«d??�  w??�  t??O??�≈  bM���  Ê√  V��  Íc???�«  Âb??I??�«  …d??J??�
 q�«œ  WOCIK�  w�u�UI�«  —U�L�«  l�U�O� bNF�«  ÍœU�  Ê√  ¨ÊUO��«
 UN�ËRA�  W�FK�«  …—«œ≈  WO�öI��«  vK�  ÿUH�K�  ¨t�—U�Ë  ÊUM��

ÆU�d�√ s� W�—U��« ◊uGC�« s� U�d�d��Ë
 bOL��  v�≈  ÂbI�«  …dJ�  w�UM�K�«  œU��ô«  bNF�«  u�b�ò  ∫qL�√Ë
 h��L�«  w??{U??�d??�«  ¡UCI�«  ÂU??J??�√  —Ëb??�  v��   U�—U�L�«
 vK�  dO�Q�  s�  ÂUJ�_«  ÁcN�  UL�  Î «dE�  ¨t??�—U??�Ë  ÊUM��  q??�«œ
 U�Ë  Í—Ëb??�«  s�  v??�Ë_«  WK�dL�«  w�  W��UM�L�«  ‚dH�«  VO�d�
  «¡«d�ù«  q�  s�  t�b�  Ê√  bNF�«  ÍœU??�  b Ò�R�ò ∫r��Ë  åU�bF�
 UN�ËR�  w�  q Ò�bÒ��«  lM�Ë  W�FK�«  W�UL�  Î UI�ô  U�c�Ò�O�  w��«
 `�c�  vK�  XI�—√  w��«  œU��ô«  W�O�  kH�Ë  U�d�√  Ã—U??�  s�

åÊu�UI�« vK� ¡«uI��ô«
 —u�  s�UC��«  ÍœU�  …—«œ≈  t Ò�u�  b Ò�RL�«  rJ�  w�   U�  ˚
 WM�� —«d� vK� Î U�U���« ©UHOH�«® ÂbI�« …dJ� w�Ëb�« œU��ô« v�≈
 W�cOHM��«  WM�K�«  —«d�  ¡UG�≈  ’uB��  —b�  Íc�«  ·UM���ô«

 w�U��U�Ë ¨bNF�« l� t�«—U�� Î «d�U� WL�M�« ÍœU� —U���« WO�UM�
 W�U�  w�  VB�  ô  Íc??�«  d??�_«  ¨Áb??O??�—  s�  ◊UI�  X�  VD�
 s� t�d�O� Î̈ «d�U�� Î «—d{ t� o�KO� q� ô w�uM��« o�dH�«
 »U�� l� —UB�_« …«—U�� W�O�� dE�M� tKF��Ë W��M�« WO�«b�
 —«d�  s??�  w??�U??�_«  —dC�L�«  t??�_Ë  ¨ÁdOB�  ·dFO�  Ãd??�??�«
 —U�ù« «c� w�Ë ÆUHOH�« u�� »U�c�« —d� bI� ¨·UM���ô« WM��
 bF� ¨Ÿu{uL�«  ‰u� q�U� nK� dOC��� w�uM��«  ÍœUM�«  √b�

ÆWOCI�« w� rN�√d� ”UM���ô«Ë Êu�UI�« ‰U�— WF�«d�
 w�Ëb�«  V??�ö??�«  s??�  ¨w??�«—U??�ù«  ÊUL��  ÍœU??�  vMG��«  ˚
 l�  jI�  WIO�œ  90  …bL�  t��—UA�  bF�  ¨U�UD�  lO�—  w�UM�K�«
 ÊU�Ë Æw�dFK� ”«d� bL�� w��u��« V�ö�« bO� œU�√Ë ¨o�dH�«
 ¨w�U��«  w�U��«  Êu�U�  4 Âu� U�UD� l� Áb�UF� sK�√ b� ¨ÊUL��
 ¨w�dFK�  V�ö�  Î U��R�  Îö??�b??�  tKO���  r�O�  ¨d??N??�√  6  …b??L??�Ë
 „—UAL�«  w��u��«  V��MLK�  rCM�  Ê√  Î U{d�H�  ÊU??�  Íc??�«Ë
 ÷ÒdF�  sJ�Ë  ÆÊËdO�UJ�U�  WO�U��«  WOI�d�_«  r??�_«  ”Q�  w�
 WD�«— w� ¨wK�_« »U��Ë ÊUL�� …«—U�� w� W�U�û� ¨w�dFK�
 U�  ¨w��u��«  V��ML�«  ·uH�  s�  t�bF�√  ¨sO�d��L�«  ”Q�
ÆU�UD�  s??�  ¡U??M??G??�??�ô«Ë  ¨ÊUL��  ·u??H??�  v??�≈  t�œuF�  q��

 w�dFK�  »UO�  i�uF�  ¨w�UM�K�«  w�Ëb�«  V�ö�«  lD���  r�Ë
 s� ¨w�dFK� ÒbF� ULO� ¨ÊUL�� l� UNO� „—U� w��« ozU�b�« w�

Ær�uL�« «c� w�«—U�ù« o�dH�« ·uH� w� W��«d�« ‚«—Ë_«
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 ¨W�dA� UN��« Òu� Èd� Ê√ Îö�¬ ¨t��—b� v�≈ t Ò�u� vÒ�� ¨VK� v�≈ Âö��« œU� Ê≈ U�
 ÊU�  w��«   «—U�F�«  t�d�«–  w�  bOF���Ë  ¨t??�«–  bFIL�«  vK�  fK��Ë  ¨UNO�≈  q�b�  Ê√Ë
 ¨W��L�« v�≈ u�b� rJ� UNÒK�Ë ¨ÕuK�« vK� WLJ� W�U�J� ¨UNO� Òw�«—b�« t�u� √b�� rÒKFL�«
 UMÒÓI�Ë  UM{—√  «u�B��«  s�c�«  œuNO�U�  d Ò�c�Ë  ¨s�u�U�  oÒKF��«Ë  ¨·ÒdB��«  s��Ë

 ÆUN�œUO�Ë
 UN�u� XO�� UÎ�«—b� q�  Óœu�√ Î U�u� ôË ¨tO� fK�� Î U�UJ� b�� rK� ¨t��—b� q�œ
 v�≈  „bOF�Ë  ¨q�I�«  vK�  Òi��Ë  ¨WO��c�Ë  WOHzU�  “u�—Ë   «—UF�  UNOK�Ë  ¨iO�_«
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Aƒ°V IòaÉf

 Ê√ pA�« s� …—– t�d�F� ô UL� ·dF� w�«b�«Ë w�UI�« 
 W�O��  t�KzU�Ë  u�  k�U��«  sL��«  «c�  l�œ  Íd�d��«  bF�
 sJ�Ë ìWÒOK�√ »d� Êu�√ w� ÊUM�K� Ãe� Ê√ s� t�U��≈
 s Ó� Ê√ u� w�UM�K�« Ÿ—UA�« s� …dO�� W��d� Èb� f��KL�«
 WJKL�ò bN� w�Ë h�� w� dB�M� W��d�« pK� ¡«—Ë nI�
 WM�H�«  ‰UF�≈  ì»«uB�«  t��U��  d�√  «c??�Ë  ìådO��«
 WOK�_«  »d��«Ë  ‰U���ô«  V�UO�  v�«  t�  ·cI�«Ë  ÊUM��  w�
 WL�U��« WKzUF�« Èb� bOF� Ìb�√ cM� rzU� VKD� u� WM�UD�«
 UÎIOL� ‚dG� ôË Î «bOF� V�c� ô UM�≈ q� ìådO��« WJKL�ò w�
 oO�— fOzd�« q�� v�� ÊQ� UMO�œ« U� «–≈ …d�«RL�« W�dE� w�
 ‰UF�≈ ‚UO� ìt�«– ‚UO��« w� Ã—bM� ¡w� u� Íd�d��«
 oOI���« w� ì «c�« dO�b�Ë ‰U���ô« Êu�√ w� t Ò�“Ë bK��«
 ÊU� s� Òô≈ ¨b�√ UNOK� nK��� ô WO�“√ WÒ�dE� p�UM� ÒwzUM��«

 ìsO��UD�«  s�  WOLF�K�Ë  ìsO�dGL�«  s�  W�öC�«  w�
 ìåbOH��L�« s� gÒ��ò ìÀö�  ULK� w� h�K�� w�Ë
 WIOI�K� b�—√Ë ì…bOF� V�«c� V�c� Ê√ oOI��K� b�—√ bI�
 o�UM�  v�«  oI�L�«  V�c�  Ê√Ë  ìÂUN�ù«  WMO�—  vI��  Ê«
 j����« Êe� ôË ì¡wA� WIOI��« w Ò�u� v�« XL� ô Èd�√
 »e�Ë W�—u� v�« ÂUN�ô« l�U�√ tO�u�Ë q�I�« W�dE� w�
 Èd�d��« oO�— q�I� w� q�UI�« ìdOI� ÈËd� s� Ê“Ë√ tK�«
 ÊQ� sOMIO�� UMK� Ê≈ «ÎbOF� V�c� ô ìp�– s� bOH��L�« u�
 vK�  q�d�«  W��UF�  ∫ÎôË√  ì  v�«  bO�Q��U�  X�b�  WL�d��«
 tK�I�Ë t�œ fO�K� ∫UÎO�U� ÆWÒOK�√ »d� ‰UF�ù t�U���« Âb�
 ô WM�U� WM�� ‰UF�ù c��¬ tK�« »e�Ë W�—u� o�U� vK�
 «uA��  ìb�F�«  d��  w�  q�UI�«  s�  «uAÒ��  ì—c�  ôË  wI��
 w�  ÊUM��  »d{  w�  —«dL��ö�  ÕU��S�  ËbF�«  V�U�  sÒL�

 Â«b�  Òb�√  sÒL�  «uA��  ìtK�«  »e�  WOHB��  “uL�  »d�
 w�UL��  Ê«d�«  b{  t�d�  w�  —«dL��ô«  »U��√  qJ�  sO��
 sL�  «uA��  ìw�dO�√uONB�«  ŸËdALK�  W�b�   «uM�
 d Ò�œ sL� «uA�� ì‚«dF�« v�« ÒÍ—U���« ·ô¬ W�L� q�—√
 œuI� sL� «uA�� ìÊü« sLO�« d Ò�b� sÒL� «uA�� ìU�—u�
 ì Òw�“_« W�_« Ëb� l� n�U���«Ë lO����«Ë lO�D��« WOKL�
 «ÎdO�√Ë ìÊdI�« WIH� d�dL�� qO���L�« qF� sL� «uA��
 t�  ‰ Òu��  s�  q�  vK�  oKD�  sL�  «uA��  ì«Îd??�¬  fO�Ë
 ìw�U�—≈ n�Ë ì‰ö��ô«Ë —u��«Ë rKE�« W�ËUI� t�H�
 W�ËdF�«  b{  Â«d??�ù«Ë  g Ò�u��«  «c�  q�  ¡«—Ë  s Ó�  «u�dF�

ÆÆÎU��d� ÆWÒO�ö�√ WLO� Í√ b{Ë Âö�ù«Ë

 t�U��« `OL�
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* —UL�L�« n�u� ˝

 q»≤«≤ëdG πJÉ≤dG

ájQƒ°S ≈∏Y ÜôëdG IôcGP ≈dEG IOƒ©dG

w ÒA� ”UO�« UN��J�  

 »U�JK� Òw�Ëb�« …d�UI�« ÷dF� w� sO�—u��« s�d�UM�« œU��« „—UA�
ÆW�U�  ôU�L�« w� s�ËUM� ÒrC� dA� —«œ 70 s� d��Q� 53?�« t�—Ëœ w�

 —Ëœ W�—UA� Ê≈ò ∫k�U� r�O� sO�—u��« s�d�UM�« œU��« fOz— ‰U�Ë
 «c� 53 ?�« t�—Ëœ w� »U�JK� w�Ëb�« …d�UI�« ÷dF� w� W�—u��« dAM�«

Æå…b�b� s�ËUM� l� Î «b�d�Ë Î «eOL� ÎUF�U� qL�� ÂUF�«
 —«œ  70  s�  d��Q�  „—UA�  sO�—u��«  s�d�UM�«  œU��«  Ê≈ò  ∫·U??{√Ë
 qL��Ë w�dF�«Ë ÍdBL�« ∆—UIK� ÌsG�Ë b�b� u� U� q� UNF� qL�� dA�
 WO��—U��«Ë  WO�UO��«Ë  WO�UI��«Ë  WOLKF�«   ôU�L�«  q�  w�  s�ËUM�

ÆåWOM�b�«Ë
  U�—u�U� ¡wKL�« ‰UH�_« ÕUM� w� W��ô W�—u� W�—UA� „UM�ò ∫‰U�Ë
 WO�uLF�«  WOFL��«  œUIF�«  w�  WF�«Ë  W�—UA�Ë  qHDK�  WBB�L�«
  UO�UF�  g�U�  vK�  bIF��  w��«  »dF�«  s�d�UM�«  œU��«   U�U���«Ë
 ‰u�u�Ëd�  b�b���  ÎUC�√  vF��  UL�  »U�JK�  w�Ëb�«  …d�UI�«  ÷dF�
 tF�u� Íc�« sO�dBL�« s�d�UM�« œU��«Ë U�œU��« sO� „dAL�« ÊËUF��«

ÆåWO�dF�« W��JL�« wMG� UL� „d�AL�« ÊËUF��« d�√ r�b� ÎU�uM�
 UNO�  „—UAO�  w��«   «ËbM�«  s�  b�bF�«  „UM�  Ê√  v�≈  k�U�  —U�√Ë
 w� W�—UAL�« v�≈ W�U{≈ ¨t�UO�UF� sL{Ë ÷dFL�« g�U� vK� œU��ô«
 »U�J�« s� b�bF�« —uC� v�≈ ÎU��ô Î̈UO�d� dAM�« W�UM� WOLM��  «Ëb�
 …b�b�  «—«b�≈ ÊuJ� Ê√ dAM�« —Ëœ X�«— w��« rN�«—«b�≈ l� sOÒ�—u��«

 ÆÍ—u��« »U�J�« W�uO�Ë t�OL�√ l� V�UM�� ÷dFL�« w� …d� ‰Ë_
 W�UI��« …d�“ËË w�u�b� vHDB� —u��b�« ÍdBL�« ¡«—“u�« fOz— ÊU�Ë
 w�  »U�JK�  w�Ëb�«  …d�UI�«  ÷dF�  U����«  r�«b�«  b��  ”UM�≈  …—u��b�«
 s�Ë åq�I��L�« ‰«R�Ë W�UI��« ÆÆdB� W�u�ò —UF� X�� 53 ?�« t�—Ëœ

Æq�IL�« ◊U�� s� l�U��« v�� t�UÒO�UF� —«dL��« —ÒdIL�«
  U�U�  5  w�UL�S�  l�d�  d��  n�√  80  W�U��  vK�  ÷dFL�«  ÂUIÔ�Ë
 v�≈ WOL�d�«  UN��«Ë s�d�UM�« œb� qB�Ë ÎU�UM� 879 rC� ÷dFK�
 W�—UAL�«  qB�Ë  WO�M�√Ë  WO�d�  W�Ëœ  50  s�  ÎöO�u�Ë  dA�  —«œ  1063

ÆÎUO�d� Î «d�U� 298 v�≈ WO�dF�«

 Òw�«d��«  sH�«  …bL�√  b�√  ⁄U�B�«  ÊU�d�  ÊUMH�«   uL�«  VÒO�
 UIO�uLK� ”ULOL�« W�Ëœ ÍœU� …—«œ≈ uC�Ë hL� w� qO�_«

ÆqO�L��«Ë
 √b�  1941  ÂU�  hL�  WM�b�  bO�«u�  s�  q�«d�«  ÊUMH�«Ë
 w�  wIO�uL�«  wMH�«  ÂUO��«  ÍœU�  w�  sH�«  —«uA�  w�  t�K�—
 ÊUMH�« ·«d�≈ X�� ¡UMG�« vK� »Ò—b� YO� ¨1964 ÂU� hL�
 iF� vK� ·eF�« Íœd� bN�� rKF�Ë w�U�d�« wM�� q�«d�«
 V��MO� ¡UMG�« V�U� v�≈ ¨ÊULJ�«Ë œuF�U� WOIO�uL�«  ôü«
 qO�L��«Ë UIO�uLK� ”ULOL�« W�Ëœ ÍœU� v�≈ 1973 ÂUF�« w�

ÆhL� w�
  U��uL�« V�—b�� Ÿd� ÍœUMK� t�U���« s�  «uM� bF�Ë
 ÆŸUI�ù«Ë  œuF�«Ë  ÊULJ�«  W�¬  vK�  ·eF�«  rOKF�  v�≈  W�U{≈
 W�U��« vK� «ËeOL� s�c�« sO�UMH�« s� œb� t�b� vK� Ãd��Ë

ÆWOD� «b�Ë—Ë ·u�Ë Ã—u� rNM� ¨WO�dF�«Ë W�—u��« WOMH�«
 ÍœUM�«  W�d�  l�  ⁄U�B�«  ÊU�d�  q�«d�«  ÊUMH�«  „—U??�Ë
 w�UI��«  hL��  WOMH�«  WO�UI��«   U�U�dNL�«  s�  b�bF�U�
 t�dO��  XK��  UL�  ¨Íœ«u??�«Ë  WFKI�«Ë  WOIO�uL�«  W�UI��«Ë
 YO�  ¨WO�u�eHK��«  U�«—b�«Ë  Õd�L�«  r�U�  w�  W��ô  W�d��
 vK�  UN�ö�  s�  qB�Ë  WO�d��  …dA�  Àö�  u�M�  „—U??�
 „—U�  UL�  ¨w�d�L�«  hL�  ÊU�dN�  w�  q�L�  qC�√  …ezU�
 UNM� W�—u� WO�u�eHK�  ö�K�� W�L� s� d��√ w� q�«d�«

Æ`�U��« Íœ«ËË Êe��« WL�� U� oA�œË Íd�b�«
  UOMO���«  dB�  s�  sO�UMH�«  r??�√  s�  ⁄U�B�«  d��F�Ë
 ‰«u�Ë  …bOB�Ë  —ËœË  `�u�  s�  À«d��«  vK�  «uE�U�  s�c�«
 l� UIO�uL�U�  ÎUOzUM�  qJ� YO� Î̈«b� ÎU�c� ÎU�u� pKL� ÊU�Ë
 hL�  w�   öH��«   U��  U�Òb�Ë  w�«uF�«  Íd�  bL��  q�«d�«

ÆsO�UMH�« W�UI� q�� s� tL�dJ� Òr�Ë  UE�U�L�«Ë
  U�H�  vK�  Áu���Ë  q�«d�«  ÊUMH�«  ¡U�b�√  vF�  b�Ë
 vI�K� …d�√ rNM� »d�GL�«  w� ULO� ôË w�UL��ô«  q�«u��«

 W�OC�  UD�� «Ëd�–Ë d�NL�« w� sO�—u��« sO�d�GLK� sH�«
 s�  dO�J�«  rKF�U�  ÁuH�ËË  b�U��«  wMH�«  tzUD�  …dO��  w�

ÆqO�L��«Ë sO�K��« w� hL� WM�b� Âö�√
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